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முன்னுமர

'கககொங்கு  மண்ணின்  சகொமிகள  '  என்ற  இந்தப்  பமடப்பில்  கககொங்கு  கவெளளகொளக்

கவுண்டர்கள கககொங்கு மண்ணின் சகொமியகொகக் கும்பிடும் அண்ணன்மகொர்  என்கிற கபரிய

அண்ணன் கபகொன்னர், சின்ன அண்ணன் சங்கர் என்ற அண்ணன் தம்பியின் சரித்திரத்மதச்

கசகொல்லும் வீரப்பகொடலகொன (Heroic Ballad) ‘அண்ணன்மகொர் கமத’ என்னும் ‘குன்னமடயகொன்

கமத’ பற்றி எழுதியிருக்கிசறன். இந்த நூல், சக்திக்கனல் அவெர்களகொல் கதகொகுத்து, நர்மதகொ

பதிப்பகத்தகொரகொல்  கவெளியிடப்பட்ட  "அண்ணன்மகொர்  சுவெகொமி  கமத.  சக்திக்கனல்.  ஏழகொம்

பதிப்ப.  2001.  கசன்மன,  நர்மதகொ பதிப்பகம்"  என்ற நூமல அடிப்பமடயகொகக் கககொண்டு

எழுதியுளசளன்.  கககொங்கு நகொட்டில் ககொலககொலமகொய் மக்களிமடசய கசல்வெகொக்குப் கபற்ற

வெழங்கி வெரும் உன்னதமகொன கமதமயத் தமிழ் மக்கள அறிந்து கககொளவெதில் என்ன பயன்

என  நம்மில்  பலருக்குத்  சதகொன்றலகொம்.  கவெகுசனத்  கதய்வெ  வெழிபகொட்மடகயகொட்டி

மக்களிமடசய  பிரபலமகொகி  வெரும்  இந்தக்  கமதப்பகொடல்  கககொங்கு  மண்ணின்

கமலகசளகொடும்  வெரலகொற்சறகொடும்  பின்னிப்பிமணந்துளளது.  இந்தக்  கமதப்பகொடல்

பற்றியும்,  வீரப்பூர்  கிரகொமத்தில்  அமமந்துளள  கபரியக்ககொண்டியம்மன்  சககொவில்,

அண்ணன்மகொர்  சுவெகொமிகள  எனப்படும்  கபகொன்னர்-  சங்கர்  சககொவில்,  மந்திரம்  ககொத்த

மககொமுனி  சிமல,  ககொமள  மகொட்டுடன்  இமணந்து  நிற்கும்  சகொம்பவென்  சிமல  ஆகிய

வெழிபகொட்டுத் தலங்கமளப் பற்றியும் விவெரித்துளசளன். 

நகொமக்கல்  மகொவெட்டத்தில்  அமமந்துளள  கககொல்லிமமல,  மகொசிக்  குன்றின்   உச்சியில்

துமணமம  (கிரகொம)  ககொவெல்  கதய்வெமகொக  அருளபகொலிக்கும்  ஸ்ரீ  மகொசி  கபரியண்ணசகொமி

என்னும்  மகொசி  கபரியசகொமிமய  சசகொழிய  கவெளளகொளர்  மற்றம்  கககொங்கு  கவெளளகொளர்

கவுண்டர் சமூகங்கள குலகதய்வெங்களகொக ஏற்ற வெழிபட்டு வெருகிறகொர்கள. கககொல்லிமமல

மகொசி கபரியசகொமி  சககொவில் சுமகொர்  800  ஆண்டுகளுக்கு முன்ப ஏற்பட்டதகொகத் கதரிகிறது.

வெகொழம்பல்  என்ற  ஒருவெமகப்  பல்லினகொல்  அமமத்த  சிறிய  கூமரக்  கட்டிடத்தில்

இவெருக்குக் சககொவில் அமமந்துளளது.  மகொசி கபரியசகொமி சவெங்மக வெகொகனத்தின் சமல்

அமர்ந்து  கனகம்பீரமகொக  ககொட்சியளிக்கிறகொர்.  இக்சககொவில்  பற்றி  ஒரு  கட்டுமரமயயும்

இந்நூலில் எழுதியுளசளன்.

கககொங்கு  சவெளகொளர்களின்   கல்யகொணங்களில்  இடம்கபறம்  சடங்குச்சீர்களின்  சபகொது

மங்கலன்  என்ற  கபயர்  கபற்ற  நகொவிதர்  (Barber)  மங்கல  வெகொழ்த்து  என்னும்  பகொட்மடப்

பகொடுவெது  மரப.  இந்த  மங்கல  வெகொழ்த்துப்  பகொடல்  'கவிச்சக்கரவெர்த்தி'  கம்பரகொல்

பகொடப்பட்டதகொகக் கககொங்கு சவெளகொளர்கள நம்பகிறகொர்கள. இந்த மங்கல வெகொழ்த்துப் பகொடல்
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வெரிகள  எல்சலகொருக்கும்  விளங்கும்படி  எளிய கககொங்குத்  தமிழில் அமமந்துளளது.  சிற

விளக்கவுமரயுடன் 'கககொங்கு மங்கல வெகொழ்த்துப்பகொடமல' இமணத்துளசளன்.

இந்த நூல் என்னுமடய அகரம்.பிளகொக்ஸபகொட் வெமலத்தளத்தில்  (http://akharam.blogspot.in/)

எழுதி  கவெளியிடப்பட்ட  மூன்ற  கட்டுமரகமள  அடிப்பமடயகொகக்  கககொண்டுளளது.

இமத  இந்தத்  தளத்தில்  கவெளியிடுவெதில்  மிக்க  மகிழ்ச்சி.  உங்களுமடய  அன்பகொன

வெரசவெற்மப எதிர்பகொர்த்துக் ககொத்திருக்கிசறன். 
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1: அண்ணன்மகொர் சுவெகொமி கமத:' உன்னதமகொன கமதப்பகொடல்

'அண்ணன்மகொர்  சுவெகொமி  கமத'  கககொங்கு  நகொட்டில்  ககொலககொலமகொய்  மக்களிமடசய

ஊறப்பட்ட  கசல்வெகொக்குப்  கபற்ற  வெழங்கி  வெரும்  உன்னதமகொன  கமதப்பகொடலகொகும்.

பகழ்மிக்க இக்கமதபகொடல் ‘அண்ணன்மகொர் கமத’ மற்றம் ‘குன்னமடயகொன் கமத’ என்ற

கபயர்களில்  அறியப்படுகின்றது.  கககொங்கு  நகொட்டின்  மண்ணின்  மமந்தர்கள  கககொங்கு

கவெளளகொளக்  கவுண்டர்கள.  கவெளளகொளக்  கவுண்டர்களின்  வெரலகொற,  கககொங்கு  மண்டல

வெரலகொற்சறகொடு  பின்னிப்பிமணந்துளளது.  ககொடு  கககொன்ற,  நகொடகொக்கி,  குளம்  கதகொட்டு,

வெளம் கபருக்கி,  சககொயில் எடுத்துப் பல இடங்களில் குடிசயறிப் பல்கிப் பரந்து கபருகி

வெகொழும்  சமுதகொயம்  கககொங்கு  கவெளளகொளக்  கவுண்டர்கள  சமுதகொயம்.  பழங்ககொலத்தில்

விசயஸகந்தபரத்மத  தமலநகரகொகக்  கககொண்டு  கககொங்கு  சதசத்மதக்  கவுண்டர்கள

ஆண்டதகொகக் கககொங்கு சதசரகொசகொக்கள என்னும் நூல் கசகொல்கிறது. விஜயநகர அரசு வெம்சம்

தமிழகத்தில் சவெரூன்றவெதற்கு முன்பிருந்சத கககொங்கு சவெளகொளக் கவுண்டர்கள கககொங்கு

நகொட்டின்  பகுதிகமள  ஆண்டு  வெந்துளளதகொகத்  கதரிய  வெருகிறது.  விஜய  நகர  அரசர்கள

கககொங்கு  நகொடு  உட்பட்ட  தமிழகத்மதப்  பல்சவெற  குறநிலங்களகொகப்  பிரித்து

அமமத்தகொர்கள.  இந்தக்  குறநிலங்களின்  பகுதிகமளக்  கவுண்டர்களும்  குறநிலத்

தமலவெர்களகொக இருந்து பரிபகொலனம் கசய்து வெந்திருக்கின்றனர்.

இந்தக்  கககொங்கு  கவெளளகொளக்  கவுண்டர்கள  கககொங்கு  மண்ணின்  சகொமியகொகக்  கும்பிடும்

அண்ணன்மகொர்  என்கிற  கபரிய  அண்ணன்  கபகொன்னர்,  சின்ன  அண்ணன்  சங்கர்  என்ற

அண்ணன் தம்பியின் சரித்திரத்மதச் கசகொல்லும் வீரப்பகொடல் (Heroic Ballad) இது. கபகொன்னர்

சங்கர் கமத இவெர்களின் தங்மகயின் பகொர்மவெயிலிருந்சத நகர்ந்ததகொல்,  மக்கள வெழக்கில்

‘சின்ன  அண்ணன்  கபரியண்ணன்  கமத’  என்றம்  அமடயகொளப்படுத்துகின்றனர்.

கபகொன்னர்  சங்கர் சசககொதரர்கள  எவ்வெகொற தங்கள கநல்லி வெளநகொட்மட அமமத்தகொர்கள,

சவெட்டுவெ கவுண்டர்கள தமலவெனின் சூழ்ச்சிக்கு எதிரகொக எவ்வெகொற தகொக்கு பிடித்தகொர்கள,

தங்கள நகொட்மடக் ககொக்க எப்படிகயல்லகொம் சபகொரகொடினர்கள என்கறல்லகொம் அண்ணன்மகொர்

சகொமி கமத நமக்குச் கசகொல்கின்றது.
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2: கபரிய ககொண்டி அம்மன் தலவெரலகொற

தமிழ்நகொட்டின்  திருச்சி  மகொவெட்டம்,  மணப்பகொமற  நகரிலிருந்து  11  கி.ம.  கதகொமலவில்

அமமந்துளள  வீரப்பூர்  என்னும்  வீரம்  விமளந்த  மண்ணில்  சககொவில்  கககொண்டு

அருளபகொலிக்கும்  கபரிய  ககொண்டி  அம்மனின்  சககொவில்  பற்றிய  தல  வெரலகொற  மிகவும்

சுமவெயகொனது.

ஒரு  ககொலத்தில்  அஞ்சு  தமல  நகொகம்  கடும்  தவெம்  பரிஞ்சு  தனக்கு  அன்மன  பகொர்வெதிசய

வெந்து மகளகொகப் பிறக்க சவெண்டும் என்ற வெரம் சவெண்டுச்சு.

 

ஐந்துதமல நகொகம் அரவெம் குடியிருப்ப

நகொகந் தவெசு அதில் நற்பகொம்ப கசய்கிறது

அன்மன பகொர்வெதியும் சவெணும்கிற வெரங்குடுத்து  (வெரமளித்து)  அதற்சகற்ப அஞ்சு தமல

நகொகத்தின் வெயிற்றில் வெந்து  பிறந்தகொலும்,  சதவியகொனவெள  ஆணும்  அல்லகொத  கபண்ணும்

அல்லகொத அலியகொகப் பிறந்தகொள. சதவி தன்னுமடய அலி நிமலமய மகொற்றியமமக்குமகொற

சிவெ கபருமகொனிடம் சவெண்ட அவெரும் அன்மனமய ஊசி முமனயில் நின்ற கககொண்டு

தவெமியற்றமகொற அறிவுமர கசகொன்னகொரு. வெருங்ககொலங்களில் அன்மன தவெமியற்றம் அந்த

இடத்திற்கு  வெந்து  இரண்டு  சசககொதரர்கள  தங்கள  எதிரிகளுடன்  சண்மடயில்

ஈடுபடுவெகொர்கள என்றம் அவெர்களின் கபகொறந்தவெளகொன அருக்ககொணி தங்கம் அன்மனக்கு

அந்த அலி நிமலயில் இருந்து விடுதமல அளிப்பகொள என்றம் கசகொன்னகொரு.  அவெளுக்குத்

துமணபரிய ஆற கன்னிகமளயும் பமடச்சகொரு. அன்மன தவெஞ்கசஞ்ச அந்த இடத்துக்குப்

பக்கம்  இருந்து  தவெஞ்கசஞ்ச  வீரமகொமுனிக்கு  இக்கிட்டகொக  (இமடயூறகொக)  இருந்துச்சு.

இருந்தகொலும் தவெத்தில் இருந்தவெ பகொர்வெதிசயன்னு கதரிஞ்சு அம்முனிவெரும் அவெத்மதக்கு

வெந்து சதவிக்குக் ககொவெலகொ நின்னகொரு.
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3: வெகொழவெந்தி நகொடு: ககொரகொளன் சககொளகொத்தகொக் கவுண்டர் 
பவெளகொத்தகொள

கரூமர அடுத்து உளள பகுதி வீரமமல -

'சீரகொன சதுரகிரி வீரமமல,' 

"கதற்சகதகொன் சதகொணுமமல கதன்னகொட்டில் வீரமமல

நகொலுசதுரமமல சதுரகிரி வீரமமல

சுத்தி வெளர்ந்த மமல கதகொடர்விழுந்த வீரமமல" 

'கன்னங் கருத்தமமல சகொமி மகலகொசம் சபகொன்றமமல  

நகொலுபரம் சதுரகிரி அதன் நடுவிருக்கும் வீரமமல.'  

சககொளகொத்தகொக்  கவுண்டர்  சசர  நகொட்டின்  வெகொழவெந்தி  நகொடுங்கற  (தற்சபகொமதய  நகொமக்கல்

மகொவெட்டத்தின் கதன் பகுதி) குறநிலப் பகுதிக்குத் தமலவெரு. கவுண்டரு கககொங்கு ககொரகொள

கவெளளகொளர்  கிமளமயச்  சசர்ந்த  கபருங்குடியகொன்  கூட்டத்திசல  பதிசனகொரு  சபசரகொட

கபகொறந்தவெரு.  எல்லகொத்துக்கும்  மூத்தவெரு.   இவெர்  ஒரு  “கனத்தமுடிக்  ககொரகொளன்”

"வெட்டகொரம்  பதியகொளும்  வெளநகொட்டில்  ககொரகொளன்"  (ககொரகொளன்  சிற்றரசன்  சபகொன்றவெர்).

மணியங்குரிச்சிக்ககொரியகொன பவெளகொத்தகொள இவெரது ஊட்டுக்ககொரி.

தம்பிகள அநியகொயம் கபகொறக்ககொம கவுண்டரும் பவெளகொத்தகொளும் அவுக நகொட்மட விட்டு

மதுக்கமர  கசல்லண்டியம்மன்  சககொவிலுக்கு  வெர்ரகொங்க.  அங்சக  சசர,  சசகொழ,  பகொண்டிய

மககொரகொசகொங்க  அம்மன்  சன்னத்திசல  உக்ககொந்து  அவுக  அவுக  சதசத்துக்குண்டகொன

எல்மலக்சககொட்மடப்  பத்தி  சபசிக்கிட்டிருந்தகொங்க.  சககொளகொத்தகொக்  கவுண்டரு  அவுக

பிரச்சமனமயச்  சுமூகமகொத்  தீர்த்து  வெச்சகொரு.  சசகொழ  மககொரகொசகொ  சந்சதகொசப்பட்டுக்

கவுண்டருக்குக்  சககொநகொடு  சதசத்மதக்  குடுத்தகொங்க.  கவுண்டரும்  கவுண்டச்சியும்

சககொநகொட்டுக்குப் சபகொய்ப் பண்ணயஞ் கசஞ்சு கசழிக்க வெச்சகொங்க.  கநல்லிவெளநகொடுன்னு

சபரு  விளங்கிச்சு.  கசல்லகொண்டியம்மன்  சககொவிமல  எடுத்துக்  கட்டி  வெச்சகொரு.

கவெளளகொங்குளம் ஏரிமயயும் கவெட்டியவெரும் இவெருதகொன்.
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4: குன்றமடயகொன்

சககொளகொத்தகொக்  கவுண்டரு  தவெமிருந்து  கபத்த  மகன்  தகொன்  கநல்லியன்  சககொடன்  என்கிற

குன்றமடயகொன்  (சபச்சு  வெழக்கில்  குன்னுமடயகொன்  /  குன்னமடயகொன்).  குன்னமடயகொன்

ஒரு  விவெரமற்றவென்  என்ற  கபகொருளில்  ‘மமசயன்,  மசச்சகொமி,  மசக்கவுண்டன்’

அப்பிடினுல்லகொம்  சபரு  சபகொட்டகொங்க.  இவெரு  குணத்துக்கு  உவெமமயகொக  ‘கவெளமளச்

சசகொளத்மதச்’ கசகொல்கிறகொங்க. 

வெகொழவெந்திசல  பஞ்சம்  வெந்துட்டதினகொசல  மத்த  பதிசனகொரு  கபகொறந்தவெனுங்களும்

கநல்லிவெள நகொட்டுக்கு (சககொநகொட்டுக்கு) வெந்து தஞ்சம் பகுந்தகொங்க. சககொளகொத்தகொக் கவுண்டர்

பவெளகொத்தகொள  தம்பதியர்  குன்னமடயகொனுக்கு  ஐந்து  வெயதகொகும்  சபகொசத  கண்மண

மூடிட்டகொங்க.  சகொகிறப்சபகொ  கவுண்டரு  தன்  தம்பி  கசல்லகொத்தகொ  கவுண்டமரயும்

பண்ணகொயக்ககொரன்  சசகொழன் சதகொட்டிமயயும் கூப்பிட்டுத்  தங்கள  ககொலத்துக்குப் கபகொறவு

குன்னமடயகொமன  அவுக  கபகொறப்பில  விட்டுட்டுப்  சபகொறதகொச்  கசகொல்லிக்  கண்மண

மூடினகொங்க.  சககொளகொத்தகொக்  கவுண்டர்  தன்  தம்பியிடம்  மணியங்குரிச்சியில்  உளள  தன்

தங்மக மகள தகொமமர நகொச்சியகொமர தன் மகனுக்குக் கண்ணகொலம் மூச்சுமவெக்கறதுக்குன்னு

சத்தியம் வெகொங்கிக்கிட்டகொரு.

சககொளகொத்தகொக்  கவுண்டர்  சகொவுக்குப்  கபகொறவு  அவிய  பங்ககொளிகளுக்குளள  எப்பவுசம

ஓரியகொட்டம்தகொன்.  குன்னமடயகொன் கநல்லிவெள நகொட்மடப் பரிபகொலிக்கும்சபகொது அவெரது

ஒறம்பற பங்ககொளிகள வெகொசகொலம் சபசி (சூழ்ச்சி கசஞ்சு) இக்கிட்டு (இடர்பகொடு) குடுத்தகொக.
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5: குன்றமடயகொன் தகொமமர திருமணம்

குன்றமடயகொன் தன்மனக் குழியிசல சபகொட்டுவிட்டகொல் அவெனுமடய பங்மககயல்லகொம்

அபகரித்துக்  கககொளவெகமன்ற  குன்னமடயகொமனக்  கருசவெல  மரத்தில்  கட்டிகவெச்சு

அடிச்சகொக.  சித்ரவெமத  கசஞ்சகொங்க.  அவுகசளகொட  சடவு  எடுக்கமுடியகொம  குன்னமடயகொன்

ஆதிகசட்டி பகொமளயம் (தற்சபகொமதய பலியூர், கரூர் மகொவெட்டம் அருகில் உளளது) கசன்ற

தவிடு  வியகொபகொரம்  கசய்யும்  ஒரு  கசட்டியகொர்  வீட்டில்  தங்கிப்  பண்ணகொயக்ககொரனகொ

ஊழியஞ் கசஞ்சகொரு.

குன்னமடயன்  வெந்து  சசர்ந்த  கபகொறவு  கசட்டியகொருக்கு  கரகொம்ப  வெசதி  வெந்திருச்சு.

குன்னமடயன்  சித்தப்பகொ  கசல்லகொத்தகொக்  கவுண்டரு  தன்  மகன்  மமலச்சகொமிக்கு

தகொமமரமயக்  கண்ணகொலம்  கட்டிமவெக்கத்  திட்டம்  சபகொட்டு  சவெமல  கசஞ்சகொரு.

தகொமமரயின்  தகப்பன் மமலக்கககொழுந்துவும்  தகொமமர  -  மமலச்சகொமி  கண்ணகொலத்துக்குச்

சம்மதிச்சகொரு.  கண்ணகொலம் ஏற்படகொச்சு.  சககொளகொத்தகொக் கவுண்டர் வீட்டிசல பண்மணயஞ்

கசஞ்ச  தமுக்கடிக்கிற  சசகொழ  சதகொட்டி,  குன்னமடயகொமன  கசட்டியகொர்  வீட்டிசல  பகொத்து

மணியங்குரிச்சி அத்மத வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வெர்ரகொன்.

குன்னமடயனும்  சசகொழன்  சதகொட்டியும்  பிச்மசக்ககொரர்  சபகொல  சவெஷம்  சபகொட்டு

தகொமமரமயப் பகொக்குறகொங்க.  தகொமமர அம்மகொ அவுகளுக்குச் சசகொளத்மதப் பிச்மச சபகொடச்

கசகொல்றப்சபகொ  குன்னமடயன்  பிச்மச  சவெண்டகொம்  கபகொண்மணக்  குடுன்னு  சகட்டகொன்.

அங்சக  வெந்த  அவென்  மகொமன்  கடுப்பகொகி  குன்னமடயகொமன  எறம்பப்  பத்து  இருக்கிற

கககொட்டடிசல  ரகொத்திரி  பூரகொ  அமடச்சு  வெச்சகொரு.  மகொயவென்  சகொமி  (விஷ்ணு  /  கபருமகொளு)

தகொன் குன்னமடயகொமனக் ககொப்பகொத்தினகொரு.

தகொமமர  நகொச்சியகொர்  குன்னமடயகொன்  சமசல  ஆமசப்படசவெ  இவெர்கள  கண்ணகொலம்

நடந்துச்சு.  தகொமமர  கநல்லிவெகொளகொ  நகொடு  சபகொறப்ப  தன்மன  ஏமகொற்றியது  பற்றித்  தன்

தகப்பன் மமலக்கககொழுந்துவிடம் மிகவும் சககொபப்பட்டகொள. "எனக்குச் சிங்கக்குட்டிகள

சபகொல இரண்டு மகன்கள பிறப்பகொர்கள.  உன் மகனுக்கு இரண்டு மகளகள பிறப்பகொர்கள.

என்  மகன்களுக்கு  உன்  சபத்திகமளக்  கட்டி  மவெத்து  என்  வீட்டுக்குக்  கூட்டிச்

கசல்சவென்னு"  ஒரு  சபதம்  சவெற  கசய்தகொள.  இஃது  இக்கமதயில்  முக்கியமகொன  சபதம்

ஆகும்.
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குன்னமடயகொன்  தகொமமர  நகொச்சியகொர்  கண்ணகொலத்திற்குப்  (திருமணத்திற்குப்)  பின்

வெளநகொட்டுக்கு  வெந்தகொங்க.  குன்னமடயகொன்  ஆககொவெழி  ஒறம்பறகிட்ட  பங்கு  சகட்கப்

சபகொனகொரு. "என்னுமடய பகொகத்மத எனக்குக் கககொடுங்ககளன்றகொன்"  கருமகொந்திரம் படிச்ச

ஒறம்பற  பங்ககொளிங்ககிட்ட  திரும்பவும்  ஓரியகொட்டம்தகொன்.  அவெமர  எச்சுப்  சபச்சு

(கண்டபடி) சபசி எகத்தகொளம் கசய்தகொர்கள. மண்டும்:

 "கருசவெலகொ மரத்திசல கட்டி அடித்தகொர்கள கருமணயில்லகொப் பகொவிமக்கள."

ஒறம்பற பங்ககொளிகளகொல் இம்சுப்பட்ட குன்னமடயகொன் சசகொழ ரகொசகொவிடம் 

"என்னுட பங்ககொளிகள என்பங்மகத்தகொன் பிடுங்கி; 

பங்மகப் பிடுங்கிவிட்டகொர் எனக்குப் பகொதகமும் கசய்துவிட்டகொர்; 

ககொடுகளும் இல்மலகயன்ற கடுகி முடுக்கிவிட்டகொர்;"

என்ற நகொயம் (நியகொயம்) சகட்டகொரு. 

சசகொழ ரகொசகொ  குன்னமடயகொனுக்கு

 "நல்லகதன்ற ரகொஜகொவும் நலமில்லகொ பூமிதமன; 

சீத்தமுள வெனத்மத கககொடுத்தகொசர" 

சீத்த முளளும்,  களளியும் கநறஞ்ச மலங்ககொட்மட கவெளளகொமம கசய்யக் கககொடுத்தகொரு.

பகொழகொய்க்  ககடந்த  மலங்ககொடு  பசுஞ்சசகொமலயகொச்சுது.  குன்னமடயகொன்  மனம்  சபகொல

பயிர்கள நருவெசகொ தமழச்சி வெளந்திச்சு.

 "ஆயன் கிருமபயினகொல் அவெர்கள குடியீசடற; 

பசுக்கள மிகப்கபருகி பகொக்கியங்களுண்டகொச்சு." 

நீண்ட  நகொளகொ  குன்னமடயகொன்  தகொமமர  நகொச்சியகொர்  தம்பதிகளுக்கு  என்ன  சநகொக்ககொசடகொ

கதரியமல - கககொழந்த  இல்ல. எனசவெ இந்தக் கககொறய கநனச்சு மனம் கலங்கினகொக.

"மக்களும் இல்மல என்ற மனது மிக வெகொடி"

(நகொம்) சதடும் திரவியத்மதச் கசலழிக்கப் பிளமளயில்மல

வெகொரிகயடுத்தமணக்க மமந்தனும் இல்மலகயன்ற"

"மமந்தனகொரில்மலகயன்ற மனக்கவெமலயுண்டகொகி! 

பத்திரனகொ ரில்மலகயன்ற கபருங்கவெமலயுண்டகொகி!!

சவெண்டகொத கதய்வெம் இல்ல. 

மதுக்கமர  கசல்லகொண்டியம்மன் சககொவிலுக்குத்  சதர்  கசய்து  சதசரகொட்டம் விட்டகொர்கள.

சிதம்பரம்  சககொவிலுக்குப்  சபகொனகொங்க.  சபகொகும்சபகொது  நிலபலன்கள  நமக  நட்டுக்கள

எல்லகொத்மதயும் பக்கத்து மகொயநகொட்டு சவெட்டுவெ கவுண்டர் தமலயூர்  ககொளி கபகொறப்பில்

விட்டுவிட்டுப்  சபகொனகொர்கள.  ககொளி  கபகொறகொமமயுமடயவென்.  குன்னமடயகொன்

கசல்வெகொக்குக்  கண்டு  கவெறப்பமடந்தகொன்.  கசகொத்மத  அபகரிக்கவும்  தகொமமரமயக்
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கவெரவும்  திட்டம்  சபகொட்டகொன்.  அவென்  திட்டம்  கண்டு  நிலம்,  நமக  எல்லகொம்  திரும்பக்

சகட்டகொர்கள.  ககொளி  திரும்பக்  கககொடுக்கமல.  குன்னமடயமனயும்  அடித்து  வீட்மட

விட்டு கவெளிசய தூக்கிப்சபகொட்டகொன். 

இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் தகொமமர : "ககொளி நீ கசய்த நம்பிக்மக துசரகொகத்துக்கு உன்மன ரத்தம்

சிந்தமவெத்து  அதில்  குளிப்பகொட்ட  மவெப்சபன்ன்னு"  இரண்டகொவெது  சபதம்  கசய்கிறகொள.

இக்கமதயில் இது சற்ற முக்கியமகொன சபதம் ஆகும்.
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6: கபகொன்னர், சங்கர், அருக்ககொணி நல்ல தங்கம் பிறப்ப

சகொமி கண்ண திறந்தகொரு!  

தகொமமர நகொச்சியகொர் மகொசமகொனகொள (கருவுற்றகொள)!! 

மனக்கககொற சபகொச்சுது!!!

சித்தப்பகொ  கசல்லகொத்தகொக்  கவுண்டரு  பிரசவெ  ககொலத்தில   திரும்ப  சூழ்ச்சி  கசஞ்சு

குன்னமடயகொன்  ஆண்  வெகொரிமசக்  (கககொழந்மதமயக்)  கககொல்ல  முயன்றகொர்.  மருத்துவெச்சி,

தகொமமரயின் சபறககொலத்தில்,  ஆண் கககொழந்மதமயக் கககொல்லத் தயகொரகொக இருக்மகயில்

கபகொன்னர் வெலது விலகொவிலிருந்தும், சங்கர் இடது விலகொவிலிருந்தும் பிறந்தகொக. 

"மருத்துவெச்சி கசய்த வெமகசமகொசம் தகொனறிந்து

வெலது விலகொவில் வெமகயகொன கபகொன்னருந்தகொன்

இடது விலகொவில் இயல்பகொன சங்கருந்தகொன்

இருவெர் பிறந்தகொர்கள ஈஸவெரனகொர் தன்னருளகொல்

நிலவெமரயின் கீசழ வெளர்த்தகொரிருவெமரயும்

எல்லவெரும்சபகொல தங்ககொளும் தகொன்பிறந்தகொள"

சில  நகொட்கள  கழித்து  தகொமமர  மண்டும்  மகொசமகொனகொள;  கபண்  கககொழந்மத  அருக்ககொணி

நல்ல தங்கம் பிறந்தகொள. 

"கபகொன்னர் சங்கருடன் பிறந்த கபகொற்கககொடியகொள நல்லதங்ககொள"

பஞ்ச பகொண்டவெர்கள

பஞ்ச  பகொண்டவெர்கள  துவெகொபர  யுகத்தில்  குருசஷத்ர  யுத்தம்  பரிந்து  தர்மத்மத

நிமலநகொட்டிய  பின்னர்ச்  சுவெர்க்கம்  பகுந்தகொர்கள.  பஞ்ச  பகொண்டவெர்கள  கலியுகத்தில்

தர்மத்மத  மண்டும்  நிமலநகொட்டப்  பிறப்கபடுக்க  சவெண்டி  வெந்தது.  குன்னுமடயகொன்  -

தகொமமர  தம்பதிகளுக்குத்  தர்மரகொசகொ  கபகொன்னரகொகவும்,  அர்சுனரகொசகொ  சங்கரகொகவும்,

திகரரௌபதி  அருக்ககொணி  நல்லதங்ககொளகொகவும்  வெந்து  பிறந்தகொர்கள.  பீமன்  சசகொழன்

சதகொட்டியின்  மகன்  சம்பவெனகொகவும்,  நகுலன்  மற்றம்  சககொசதவென்  குன்னமடயனின்

ஒன்றவிட்ட சசககொதரர்களின் மகன்களகொகவும் பிறந்தகொர்கள.
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7: கபகொன்னர் – சங்கர் கநல்லிவெள நகொட்டுப் பரிபகொலனம்

குன்னமடயகொன் தகொமமர நகொச்சியகொர் சகொவுக்குப் கபகொறவு கபகொன்னர்  -  சங்கர் கநல்லிவெள

நகொட்மடப்  பரிபகொலனம்  கசஞ்சகொங்க.  தகொய்  தகப்பன்  மடிஞ்ச  துயரத்மத  மறக்க  தங்மக

அருக்ககொணி நல்ல தங்கம் தனது கபகொறந்தவெங்ககிட்ட (அண்ணன்மகொரிடம்) தனக்குக் கிளி,

மயில்,  பறகொ  எல்லகொம்  சவெணுமின்னு  சகட்டகொள.  கபகொன்னர்,  சங்கமர  வீரமமலக்

ககொட்டுக்கு அனுப்பினகொரு. அவெத்மதக்கு

"மயில்கள குயில்பிடித்து மகொடப்பறகொ தகொன்பிடித்து 

அன்னமுடன் தகொரகொவும் அசனகமகொய்த் தகொன்பிடித்து" 

வெரும்சபகொது ஒரு கபரிய அறபதடி சவெங்மக சங்கமரத் தகொக்க வெந்துச்சு. சங்கர் அந்த 

அறபதடி சவெங்மகமய மளகொர்னு கவெட்டிக் கககொன்னகொரு. 

இந்த சவெங்மக சவெட்மட பல விபரீதங்கமள உண்டு பண்ணிச்சு.  சமனகொட்டு சவெட்டுவெ

பமடத்  தமலவென்  தமலயூர்க்  ககொளி  என்பவென்  ககொட்டின்  எல்மலயில்  வெளர்ந்த

சவெங்மகயகொம்  அது.  தன் ககொட்டின்  எல்மலயில்  சங்கர்  சவெங்மகமயக்  கககொன்னமதயும்,

கிளி,  மயில்,  பறகொ  பிடிச்சுக்கிட்டு  சபகொன  சசதி  கதரிந்த  தமலயூர்க்  ககொளி

கககொதிச்சுப்சபகொனகொன்!

அண்ணன்மகொமர  ஒழிச்சுக்கட்டினகொல்தகொன்  தனது  கசல்வெகொக்கு  கநலக்குமுன்னு

கநனச்சகொன். ககொளி பமடமயக் கூட்டினகொன்.  விசுக்குன்னு பமட கிளம்பிப் சபகொச்சு.  ககொளி

பமட  சககொயில்கமளயும்  கிரகொமங்கமளயும்  கககொளமளயடிச்சது.  எல்லகொத்துக்கும்  சமல

பச்சனகொ  முதலி  (பச்மசயண்ண  முதலி)  மகள  குப்பகொயிங்கர  பளளய  (கபண்மண)

அலுங்ககொம சிமறகயடுத்தது:

"பச்சனகொ முதலிமகள பருவெமுளள குப்பகொயி"

“அன்னலூஞ்சல் கதகொட்டியிலிசல அனந்தல் கசய்யும் சவெமளயிசல, 

அனந்தல் கதளியகொமல் அலுங்ககொமல் தகொகனடுத்து”

கபகொன்னர்  தன்  தம்பி  சங்கமர  அமழத்து  ககொளியின்  பமடமய  துவெம்சம்  கசஞ்சு

அம்மணிமய  (குப்பகொயிமய)  அலுங்ககொம  சிமறமட்டு  வெருமகொற  பணிச்சகொரு.  சங்கர்

சவெட்டுவெ கவுண்டருடன் சண்மட சபகொட்டது வீரமமலயில். அந்த சண்மடயில்,
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“கமல்லிய வெகொள தும்பவிட்டு வீசினகொர் நல்லசங்கு

   ககொலற்ற வீழ்வெகொரும் மகயற்ற வீழ்வெகொரும்

   சவெலற்ற வீழ்வெகொரும் சமனிதுண்ட மகொவெகொரும்

   குதிமரக்ககொல் மிதிபட்டுக் குளம்படியில் சகொவெகொரும்

   அய்யகொ சரணகமன்ற சகொஷ்டகொங்கம் கசய்வெகொரும்”

 “வெணங்கிப் பணி கசய்தவெமர” 

சங்கர் - வெகொள முமனயில் தளளிவிட்டகொரு.

 “கும்பிட்டகொமர கவெட்டகொத குருகுலத்தவெர்” 

சங்கர் சவெங்மகசபகொல் பகொய்ந்து ககொளியுடன் சபகொரிட்டு கவென்ற  குப்பகொயி அம்மணிமய

சிமறமட்டு வெந்தகொரு. 

சிலநகொள  கழிச்சு  மணியங்குறிச்சியிசல  தகொய்  மகொமன்  வீட்டில  கபகொன்னர்  சங்கர்

சசககொதரர்கள  இரண்டு  சபருக்கும்  ஒட்டுக்ககொ  கண்ணகொலம்  நடந்துச்சு.  சசககொதரர்கள

சம்சகொரியகொகி  குடும்பம்   நடத்தினகொங்க.   ஒரு  சமயம்  சசகொழ  ரகொசகொ  கவெச்ச

சவெண்டுசககொளின்படி  தமலயூர்க்  ககொளியின்  பன்றிமய  சவெட்மடயகொடிக்  கககொல்ல

சவெண்டிவெந்துச்சு.  பன்றி  சவெட்மடக்ககன்ற  வெகொளும்,  சவெலும்,  வில்லும்  தயகொரகொச்சு.

கநல்லிவெள  நகொட்டு  மக்கள  அண்ணன்மகொர்  தமலமமயில்  பன்றி  சவெட்மடக்குப்

பறப்பட்டகொர்கள. சவெட்மட நடந்தது, பன்றி கககொல்லப்பட்டது. 
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8: தமலயூர்க் ககொளி, கபகொற்கககொல்லன் கசம்பகுலமன மவெத்து 
கசய்த சூழ்ச்சி

அண்ணன்மகொர் கசல்வெகொக்மகப் பகொத்து  தமலயூர்க் ககொளி ஏகமகொய் மனம் கவெதும்பினகொன்.

கபகொற்கககொல்லன்  கசம்பகுலமன   ஏவி,  சூழ்ச்சி  கசஞ்சி,  அவெர்கமள  ஒழிக்க  கநனச்சு

திட்டம் சபகொட்டகொன். கசம்பகுலன் என்ன சூழ்ச்சி கசஞ்சகொன்னு கதரியுமகொ?

"அந்த மகொவிலங்க மரத்மத கவெட்டி மரநகொழி திருக்கமடந்து; 

அமரமகொத்தின் கபகொன்கனடுத்து அமரத்து வெழித்கதடுத்து; 

ககொல்மகொத்தின் தங்கத்தில் அதிசல கலந்து உருக்கிசயதகொன்; 

கபகொன்நகொழி என்றிருக்க அமதப்பூசுகிறகொன் சமல்பூச்சகொய்; 

தங்கத்தினகொல் நகொழிகயன்ற அமதத் தடவுகிறகொன் சமல் பூச்சகொய்"

மகொவிலிங்க மரத்தில ஒரு மரநகொழி கசஞ்சகொன்.  கபகொறவு  மரநகொழிக்குப் கபகொன்முலகொமும்

பூசினகொன்.  முலகொம்  பூசிய  அந்த  மரநகொழிமய  எடுத்துக்கிட்டு  அண்ணன்மகொர்

அரண்மமனக்குப்  சபகொனகொன்.  கபகொன்னரிடம்,  "சசகொழ  ரகொசகொவுக்கு  கபகொன்நகொழி  கசஞ்சு

எடுத்துக்கிட்டுப்  சபகொசறன்னு"  கசகொன்னகொன்.  அன்னக்கி  ரகொத்திரி  அண்ணன்மகொர்

அரண்மனசல தங்கி அடுத்த நகொள கருக்கல்சல சபகொக கபகொன்னரிடம் உத்தரவு சகட்டகொன்.

கபகொன்னர் மதி மயங்கி தன் தங்மக தடுத்தும் சகளகொமல் அவெனுக்கு உத்தரவு குடுத்தகொரு.

ரகொத்திரி  கசம்பகுலன்  தன்  திட்டத்மத  சவெகு  சவெகுன்னு  கசஞ்சகொன்.  கவெளக்கு  சுடர்ல

ககொட்னதும்  அந்த  சூட்டுசல     மரவெளளத்தில்  பூசிய   கபகொன்முலகொம்  உருகிப்சபகொச்சுது.

அந்த வெளளம், முலகொம் கமலஞ்சு, பமழயபடி மரவெளளமகொ மகொறிப்சபகொச்சு. 

தகொன்  வெரும்சபகொது  எடுத்துக்கிட்டு  வெந்தது  கபகொன்  வெளளமுன்னும்,  அதுக்குப்  பதிலகொ

மரவெளளத்மத  மகொத்தி  மவெச்சு  கபகொன்னர்  தன்மன  ஏமகொத்திட்டகொர்னு  கபகொற்கககொல்லன்

பழி  சுமத்தினது  மட்டுமில்ல,  அவெமரச்  சத்தியம்  கசய்யிறதுக்கு  கவெளளகொங்குளத்து

ஏரிக்கமரக்கி வெரச்கசகொல்லி ஓரியகொண்டு கூப்பட்டகொன். 

கபகொன்னரும்  அவென்  ஆசப்பட்டபடிசய  சத்தியஞ்  கசய்யச்  சம்மதிச்சகொரு.  அவெங்கூட

சபகொறதுக்கு  முன்னகொடி,  கபகொன்னர்  தகொம்  திரும்பி  வெர்ர  வெமரக்கும்  சவெட்டுவெப்  பமட

வெந்தகொலும்  சங்கரும்  மதவெங்களும்  சககொட்டய  விட்டு  கவெளியில  வெர  சவெண்டகொமுனு
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எச்சரிக்மக கசஞ்சகொரு.  கபகொன்னர் கவெளளகொங்குளத்து ஏரிக்கரக்கிப் சபகொன சமயம் பகொத்து

தமலயூர்க் ககொளி பமடதிரட்டி கநல்லிவெள நகொட்டக் கககொளமள அடிக்க வெந்தகொன்.

கபகொன்னர்  சங்கரின்  மூன்ற  மச்சினங்களும்  சம்பவெனும்  பமட  திரட்டிப்சபகொய்  ககொளி

பமடமய  விரட்டி  அடிச்சகொங்க.  கஜயிச்சுட்டு  திரும்ப  வெர்ரப்சபகொ   மச்சினர்கள  மூனு

சபரும் ஒரு கககொளத்தில தண்ணி குடிச்சகொங்க.  அந்தக் கககொளத்து தண்ணிசல  ககொளியகொல

கவெஷம்  கலக்கப்பட்டிருந்தச்சு.  தண்ணி  குடிச்ச  மூனு   மச்சினங்களும்   கசத்து

மடிஞ்சகொங்க.  சம்பவென்  தண்ணி  குடிக்ககொததனகொசல  உசிரு   கபகொழச்சுக்கிட்டகொன்.

அரண்மனக்கிப் சபகொயி  சங்கரிடம் தகவெல் கசகொன்னகொன்.  சங்கர் இது சகட்டு கரரௌத்திரம்

கககொண்டகொன்.  சங்கர் தன் பமடயுடன் ககொளிமயத் சதடி சங்ககொரம் கசய்யத் தன் குதிமரயில

சபகொனகொரு. 

“கடலும் சமுத்திரமும் கலந்து பிரிந்தமதப் சபகொல்” 

சவெட்டுவெர் பமடயும் சவெளகொளர் பமடயும் மககலக்கின்றன.  பமடகள அணியணியகொய்

நின்ற கலந்து சபகொர் கசய்மகயில்

 “ககொரிடி சபகொல் முழுங்குதப்சபகொ, வெகொனமிமரக்கிறது, 

வீரமமல வெனங்ககளல்லகொம் சிமலசயகொடும்.”

சங்கர்  ககொளி  பமடமயச்  சங்ககொரம்  கசஞ்சு  கஜயம்  கககொண்டகொரு.  அப்சபகொ  பகொரதம்

(கபகொன்னர் சங்கர் கமதமய)  முடிக்கிறதுக்கு மகொயவெர்  -  சவெடன் தமலயூர்க் ககொளி சபகொல

வெடிவெம்  தகொங்கி   ஒளிஞ்சிருந்து  -  சங்கர்  மது  அம்மபச்  கசலுத்தினகொரு.  அம்ப  சங்கரு

கநஞ்சிசல பகொஞ்சிடுச்சு.  சங்கர் தன் மது பகொஞ்ச அம்மபப் பிடுங்கிப் பகொர்த்தப்சபகொ  அது

மகொயவென் அம்பன்னு பரிஞ்சுது. 

“மவெகுந்தம் பகொர்மவெயுந்தகொன், மகலகொசம் பகொர்த்த கண்ணு-

குமகொரசங்கு - கண்ணுறக்கமகொகி விட்டகொர்.”

மகொற்றகொரின் வெஞ்சமனயகொல் தம்பி சங்கர் இறந்தகொர் என அறிந்த

“கபகொறமம கபகொறத்த கபகொன்னம்பலசகொமி”க்கும் சினம் கபகொங்குகின்றது. 

  “சமகொனட்டு சவெடுவெர்கள எழுபது கவெளளம் சசமன

  அணியணியகொய்ப் சபகொற்பமட துணிதுணியகொய் கவெட்டும்கபகொன்னர்

  கபகொன்னகொளிக்மகயகொ பனுகணிந்த மணிமகொர்பகொ

18



  சந்தன மணிமகொர்பகொ தளத்துக்ககல்லகொம் வென்னியசன

  சவெடுவெமரக் குலமவெயிட்டு விழிபிடுங்கும் நல்லகபகொன்னு

  கும்பிட்டகொமர கவெட்டகொத குருகுலத்து வெங்கிசசம

  சகொய்ந்தகொமர கவெட்டகொத சதுரமுடி நல்ல கபகொன்னு” 
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9: கபகொன்னர் சங்கர் வீர மரணம்

கநஞ்சிசல  ககொயம்பட்ட  சங்கர்  அவெமகொனப்பட்டு  உயிர்  வெகொழ  விரும்பல.  சம்பவெனிடம்

கசகொல்லி வெகொமள நகொட்டுமவெச்சு அதில பகொய்ஞ்சு உயிர் துறந்தகொரு. 

கபகொன்னர்  தன்  கபகொறந்தவெனின்  வீர  மரணம்  சகட்டதும்  தன்  பமடசயகொட  சபகொயிக்

ககொளிமயத்  சதடிக்  கககொன்னகொரு.  பின்  படுகளம்  சபகொயி  தன்  தம்பி,  சம்பவென்,  மூன்ற

மச்சின்னங்க  மற்றம்  பமடவீரகரல்லகொம்  மடிஞ்சது  கண்டு  மனம்  கநகொந்து  சபகொனகொரு.

படுகளத்தில் சங்கர் மடிஞ்சது கண்ட கபகொன்னர்,  தம்பியின் பிரிமவெத் தகொங்ககொம தகொமும்

தமது மகொர்பில் அம்ப பகொய்ச்சி மண்டியிட்டபடி உயிமரவிட்டகொரு. 

அரண்மமனயிசல  கபகொன்னர்  சங்கர்  மமனவிமகொர்  முத்தகொயி  மற்றம்  பகொவெகொயி  ஆகிய

கரண்டுசபரும் அவிக  ஊட்டுக்ககொரங்க சண்சடசல வீரமரணம் அமடஞ்ச சசதி சகட்டு

மனகமகொடஞ்சு  சபகொயி  தீ  வெளர்த்து  தங்கள  உசிமர  மகொச்சிக்கிட்டகொங்க  (மகொய்த்துக்

கககொண்டகொர்கள). 

கபகொறந்தவெ கசகொப்பனம்

அரண்மமனயில் இருந்த கபகொறந்தவெ கசகொப்பனம் கண்டகொள.  ககட்ட சகுனங்கள ககட்ட

அறிகுறிகள எல்லகொம் கண்ட அருக்ககொணி நல்ல தங்ககொளுக்கு தம் அண்ணன்மகொர்களுக்கு

ஆபத்துன்னு கதரிஞ்சு சபகொச்சு! 

அருக்ககொணி  நல்ல  தங்கம்,  படுகளம்  சநகொக்கிப்  பறப்பட்டகொள.  கநஞ்சிசல  சவெதமன

கபகொங்க,  மகயில்  திருக்கரகம்  ஏந்தி  அந்த  உத்தமித்  கதய்வெம்  தங்ககொள  இட்சடறியில்

(ககொட்டு  வெழியில்)  நடந்தகொள.  அண்ணன்மகொர்  இருவெமரயும்  சதடி,   கண்ணீர்  ஆறகொக

கபருக்ககடுத்து ஓட,  நடந்து வெந்த தங்கத்மதக் கண்ட உடசன அலியகொக இருந்த  கபரிய

ககொண்டி அம்மன் திரும்ப கபண்ணகொக மகொறினகொள. 

கபரியக்ககொண்டி  அம்மனும்  கன்னிமகொர்  ஏழு  சபரும்  அவெளுக்குத்  துமணயகொயிருந்து

படுகளத்திற்கு கூட்டிக்கிட்டு வெந்தகொங்க.  கபரியக்ககொண்டி அம்மன்,  கபகொன்னர் சங்கருக்கு

மண்டும்  உயிர்  கககொடுத்து  பதுப்  பிறவி  எடுக்க  மவெத்தகொள.  படுகளத்தில்  மகொண்ட

அண்ணன்மகொர்கள  மண்டு  எழுந்து  தங்கத்திடம்  என்னகவெல்லகொசமகொ  சபசினகொர்கள.
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கபகொன்னர் சங்கர் சசககொதரர்கள அமரத்துவெம் அமடவெதற்கு கபரியககொண்டி அம்மன் தன்

சக்தியகொல்  அருள  பகொலித்தகொள.  அவெர்களுமடய  தங்மக  அருக்ககொணி  நல்ல  தங்கத்மத

கபரியககொண்டி அம்மனும் அவெள பணிப்கபண்களும் பகொதுககொக்கிறகொர்கள.
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10: கககொங்கு மண்ணின் சகொமிகள

நகொள கசல்லச் கசல்ல அண்ணன்மகொர் இரண்டுசபமரயும் கககொங்கு மண்ணின் சகொமிகளகொக

ஏத்து  மக்கள  கும்பிட்டுக்கிட்டு  வெர்றகொங்க.  மனம்  திருந்தின  ஒறம்பற  பங்ககொளிகள

சசககொதரர்களகொகிய  இரண்டு  வீரகதய்வெங்களுக்கும்   சககொயிலு  கட்டி   சநகொம்பி  சகொட்டிக்

கககொட்டி முழக்கிக் கும்பிடுறகொங்க.  விழகொவில் சசகொழர் குடியும் பகொண்டியர் குடியும் பமக

தீர்த்து  ஒன்ற  பட்டகொர்கள.  கககொங்கு  நகொட்டு  மக்கள  எல்லகொரும்  அண்ணன்மகொமரக்

ககொணியகொச்சியகொக (குலகதய்வெமகொகக்) கககொண்டகொடி வெழிபட்டு வெருகிறகொர்கள.

“குடிகசழித்துக் குலம்கபருகப் கபரியக் ககொண்டி

குன்றமடயகொன் மக்கள கபகொன்னர் சங்கசரகொடு

அடிதவெறகொ நல்லதங்கம் அத்மத பிளமள

அழகுமககொ முனி சகொம்பகொன் இனிசத வெகொழ்க!

படியிலிமத நிமனப்சபகொர் அச் சிட்சடகொர் சகட்சடகொர்

பகொடியவெர் கசல்வெகமலகொம் கபற்சற வெகொழ்க!”
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11: கபகொன்னர்- சங்கமர மமயமகொகக் கககொண்ட சககொவில்கள

வீரப்பூர்

திருச்சி  மகொவெட்டம்,  மவெயம்பட்டி  வெட்டம்,  மணப்பகொமற  நகரிலிருந்து  9  கி.ம.

கதகொமலவில் உளள,  நல்லகொம்பிளமள அருசக வீரப்பூர்  -  பின் சககொடு 621302  கிரகொமத்தில்

கபரியக்ககொண்டியம்மன் சககொவில் கககொண்டு அருளபகொலித்து வெருகிறகொள. அமமவிடம்:10°

40'  29.2019"  N  அட்சசரமக  78°  23'  51.9031"  E  தீர்க்கசரமக  ஆகும்.  இங்கு

கபரியக்ககொண்டியம்மன்  சககொயிலுக்கு  அருகில்  அண்ணன்மகொர்  சுவெகொமிகள  எனப்படும்

கபகொன்னர்-  சங்கர்  சககொவில்  உளளது.  அருகில்  “நகொன்  உங்களுடசனசய  இருக்கிசறன்;

பிறகு என்ன கவெமல? உங்களுக்குப் பயம் எதற்கு?” என்ற கூறி அருளபகொலிக்கும் ககொவெல்

கதய்வெமகொய்,  பிரமகொண்டமகொன  உயரத்தில்  அமமந்து  மிரட்டும்  விழிகளுடன்  விளங்கும்

மந்திரம் ககொத்த மககொமுனி சிமல, ககொமள மகொட்டுடன் இமணந்து நிற்கும் சகொம்பவென் சிமல

ஆகிய  கதய்வெங்கள  உளளனர்.  அருசக  வீரமமல  மது  கபரியக்ககொண்டியம்மன்  தவெம்

கசய்த இடகமனக் கூறப்படும் தவெசுக் கம்பம் உளளது.
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கபகொன்னர்- சங்கமர மமயமகொகக் கககொண்ட சககொவில்கள

வீரமமலயின்  ஒரு  பகுதியில்  கூவெனகொம்  பளளம்,  வீரப்சபகொர்  நடந்த  இடமகொகக்

கருதப்படும் படுகளம் சககொவில், அண்ணன்மகொர் சுவெகொமி கமதயில் கவெளளகொங்குளம் என்ற

கூறப்படும்  இனகொம்குளத்தூர்,  வெளநகொடு  அண்ணன்மகொர்  சககொட்மட  சககொவில்,  கன்னிமகொர்

அம்மன்  சககொவில்,  கரூர்  மகொவெட்டம்  மகொயனூர்  அருசக  உளள  கசல்லகொண்டியம்மன்

சககொவில் என வீரப்பூமர, கபகொன்னர்- சங்கமர மமயமகொகக் கககொண்ட சககொவில்கள, முக்கிய

இடங்கள எனக் குறிப்பிட்டுச் கசகொல்வெதற்கு ஏரகொளமகொன தலங்கள உளளன.

முன்கபல்லகொம் (சுமகொர் 30 - 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்) கட்டுச்சசகொற கட்டி எடுத்துக்கககொண்டு

வீட்டிலிருந்து  பறப்பட்டு  இரண்டு  அல்லது  மூன்ற  நகொள  பயணமகொக  வீரப்பூர்

கசல்வெகொர்களகொம்.  தங்களின்  ஊரில்  இருந்து  வீரப்பூரின்  அமடயகொளமகொக  விளங்கும்

ஏசதனும் ஒரு சககொவிலில் இருந்து பறப்பட்டு வீரப்பூமர மமயமகொகக் கககொண்ட அத்தமன

சககொவில்களுக்கும்  கசன்ற  சுவெகொமி  தரிசனம்  கசய்துவிட்டுச்  கசல்வெது  வெழக்கமகொக

இருந்தது.  அப்சபகொது  பக்தர்களின்  தகொகம்  தீர்ப்பதற்ககொக  தண்ணீர்ப்  பந்தல்  (நீர்சமகொரும்

கிமடக்கும்) அமமத்து தரும ககொரியம் கசய்து வெந்தனர்.

சநர்த்திக்கடன்

அங்குளள  கபரிய  சககொவிலில்  (வீரப்பூரில்  கபரியக்ககொண்டியம்மன்  சககொவிமல  அங்கு

இவ்வெகொற  கசகொல்வெகொர்கள)  குழந்மதகளுக்கு  முடியிறக்கி,  கபகொங்கல்  மவெத்து,  கிடகொ

கவெட்டி  சநர்த்திக்கடன்  கசலுத்துவெதகொக  மகொறிவிட்டது.  பறப்பட்டு  வெரும்  வெழியில்

கூடுதலகொக  படுகளம்  சககொவிலில்  சுவெகொமி  கும்பிட்டு  விட்டு  வெருவெசதகொடு  முடிந்து

விடுகிறது. 
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12: மகொசி மகொதத் திருவிழகொ

அண்ணன்மகொர் சகொமி கமத நடந்த இடமகொக கருதப்படும் வீரப்பூரில் வெருடம் சதகொறம் மகொசி

மகொதம்  நமடகபறம்  திருவிழகொமவெக்  ககொணக்  கண்சககொடி  சவெண்டும்.  பத்து  நகொட்கள

நடக்கும் இத்திருவிழகொவிற்கு வெரும் கபரும்பகொன்மமயகொன மக்கள அந்த பத்து நகொட்களும்

இப்பகுதிகளிசலசய  தங்கியிருந்து  திருவிழகொவில்  கலந்து  கககொளகிறகொர்கள.  இலட்சக்

கணக்கில் கூடும் மக்கள கூட்டத்தகொல் இப்பகுதிசய திமிசலகொகப்படுகிறது.

சிவெரகொத்திரிக்கு அடுத்த நகொள கதகொடக்கம்

வீரப்பூர் சககொவிலில் மகொசித் திருவிழகொ சிவெரகொத்திரிக்கு அடுத்த நகொள கககொடிசயற்றத்துடன்

கதகொடங்குவெது  வெழக்கம்.  இமதத்  கதகொடர்ந்து  ககொப்ப  கட்டுதல்,  படுகளம்,  சவெடபரி,

சதசரகொட்டம்  என  சககொலகொகலமகொக  நமடகபறகிறது.  கககொங்கு  மண்டலப்  பகுதிகளில்

இருந்து லட்சக்கணக்ககொன பக்தர்கள கநல்லி வெளநகொட்டில் கூடிவெருவெகொர்கள.  முதல் நகொள

வீரப்பூரில் கபரியக்ககொண்டியம்மன், கபகொன்னர் - சங்கர் சககொவில்களில் சிறப்ப அபிசஷகம்

நமடகபறகிறது. 

படுகளத் திருவிழகொ - கதகொப்பம்பட்டி

கபகொன்னர்  -  சங்கர்  சககொட்மட  எழுப்பி  ஆட்சி  பரிந்த  கநல்லி  வெளநகொட்டில்  திருவிழகொ

நிகழ்ச்சிகள  கதகொடர்ந்து  நமடகபறகிறது.  சவெட்டுவெர்  பமடகமள  வீழ்த்துவெதற்ககொக

கபகொன்னர்  -  சங்கர்  படுகளம்  சகொய்ந்த  நிகழ்மவெப்  சபகொற்றம்  படுகளத்  திருவிழகொ

கதகொப்பம்பட்டியில்  நமடகபறகிறது.   கதகொப்பம்பட்டியில்  படுகளம்  சகொய்ந்தவெர்கமள

கபகொன்னர்  -  சங்கர் உடன்பிறந்த தங்மக அருக்ககொனித் தங்ககொள பனித நீர் ஊற்றி உயிர்த்து

எழுப்பம் நிகழ்வுடன் இந்தத் திருவிழகொ கதகொடங்குகிறது.  

எட்டகொம் நகொள: சவெடபரி திருவிழகொ 

திருவிழகொவின் முக்கிய நிகழ்வெகொன,  சவெடபரி திருவிழகொ எட்டகொம் நகொள நமடகபறகிறது.

மகொமல 4.30 மணியளவில், குதிமர வெகொகனத்தில் அமர்ந்து கபகொன்னர் முன்சன கசல்கிறகொர்.

கபரியக்ககொண்டியம்மன் யகொமன வெகொகனத்தில்  எழுந்தருளி அருளபகொலிக்கிறகொர். பக்தர்கள,

மிகுந்த  பக்தியுடன்  குதிமர  மற்றம்  யகொமன  வெகொகனங்கமளச்  சுமந்து  வெருகிறகொர்கள.
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கபகொன்னர் - சங்கரின் தங்மக அருக்ககொணித் தங்ககொள மகயில் தீர்த்தக் குடத்துடன் சவெடபரி

நிகழ்வில் வெலம் வெருகிறகொள.

இமளப்பகொற்றி மண்டபம் - அணியகொப்பூர்

மகொமல  5.30  மணியளவில்  வீரப்பூருக்கும்-அணியகொப்பூருக்கும்  இமடசய  உளள

இமளப்பகொற்றி  மண்டபத்தில்  கபரியக்ககொண்டியம்மனும்,  அருக்ககொணித்  தங்ககொளும்

ஓய்கவெடுக்க,  குதிமர வெகொகனத்தில் அமர்ந்து அணியகொப்பூர் கசல்லும் கபகொன்னர் மகொமல

6.30  மணியளவில் அம்ப சபகொட்டு இமளப்பகொற்றி மண்டபம் திரும்பவெதுடன் சவெடபரி

திருவிழகொ  நிமறவு  கபறகிறது.  சவெடபரித்  திருவிழகொமவெக்  ககொண  ஆயிரக்கணக்ககொன

மக்கள திரண்டு வெருகிறகொர்கள.

ஒன்பதகொம் நகொள திருவிழகொ

இமதத் கதகொடர்ந்து, சதசரகொட்டத் திருவிழகொ ஒன்பதகொம் நகொள நமடகபறகிறது. அன்மறய

தினம்  சககொவில்  முன்ப  உளள  கபரிய  சதரில்  கபரியக்ககொண்டியம்மன்  எழுந்தருளி

பக்தர்களுக்கு  அருளபகொலிக்கிறகொள.  கதகொடர்ந்து,  பக்தர்கள  வெடம்பிடித்து  இழுக்கும்

சதசரகொட்டம் நிகழ்ச்சி விமரிமசயகொக நமடகபறகிறது. 

பத்தகொம் நகொள  மஞ்சள நீரகொட்டு

பத்தகொம் நகொள  மஞ்சள நீரகொட்டுடன் இந்தத் திருவிழகொ நிமறவு கபறகிறது.

மகொசி  மகொதத்  திருவிழகொவின்சபகொது  வீட்டுக்கு  ஒருவெசரனும்  கசன்ற  கநய்விளக்குப்

சபகொட்டுவிட்டு வெருவெது வெழக்கத்தில் உளளது.  திருவிழகொவிற்கு ஒருமுமற நீங்கள சபகொய்

வெந்தகொல் பின்னர் கதகொடர்ந்து வெருடகொவெருடம் சபகொய் வெருவீர்கள. 

ஆய்வு மற்றம் தரவுகள

ஒரு  மக்கள  குழுவினரிமடசய  வெழங்கி  வெரும்  அல்லது  வெழங்கி  வெந்த  பகொடல்கள,

கமதகள,  பமழய மரபக்கமதகள,  கதகொன்மங்கள,  பழகமகொழிகள,  பதிர்கள,  நமகப்பகள

முதலகொன இலக்கியங்கள நகொட்டுப்பற இலக்கியங்கள என்ற வெமகப்படுத்தப்பட்டுளளன.

கககொங்கு  நகொட்டுப்  பகுதியில்  பல  நகொட்டுப்பற  இலக்கியங்கள  பல  இடங்களில்

மலர்ந்துளளன.  அண்ணமகொர்  சுவெகொமி  கமத  இவெற்றள  முன்சனகொடியகொனது.  கிட்டத்தட்ட
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400  -  450  ஆண்டுகளுக்கு  முன்  (கி.பி.  பதிமனந்தகொம்  நூற்றகொண்டின்  இறதியில்)  கரூர்

பகுதிகளில் வெரலகொற்றக் கமதச் சம்பவெங்கள நிகழ்ந்துளளதகொகத் கதரிகின்றது. 

வெகொய்கமகொழி மரப வெழிசய பல ககொலம் வெழங்கி வெந்த அண்ணமகொர் சுவெகொமி கமதமயயும்,

கமதநிகழ்ச்சிகமளயும், சம்பவெத் கதகொடர்கமளயும் பின்னகொல் எழுதப்பட்ட நூல்கள சற்ற

கசம்மமப்படுத்தின.  அண்ணமகொர்  சுவெகொமி  கமத  பற்றி  பற்பல  பத்தகங்கள  உளளன

என்றகொலும்  பிச்மச  பட்டரின்  "அண்ணமகொர்  சுவெகொமி  கமத",  கபரிய  எழுத்து  கமதப்

பத்தகமகொக  பகொதிப்பிக்கப்பட்ட   பி.ஏ.  பழனிசகொமி  பலவெரின்  "கபகொன்னழககரன்னும்

களளழகர் அம்மகொமன," "வெரகுண்ணகொ கபருங்குடி கூட்டம் கபகொன்னர் சங்கர் வெரலகொற்ற

நூல்"  மற்றம் எரிசினம்பட்டி இரகொமசகொமியின்  "குன்றமடயகொன் வெமிச வெரலகொற"  ஆகிய

வெரலகொற்ற  நூல்கசள  உண்மமயகொன  கமதமயக்  கூறவெதகொக  நம்பப்படுகிறது.  கவிஞர்

சக்திக்கனல்  (இயற்கபயர்  கல்கவெட்டுப்பகொமளயம்  கபரியசகொமி  பழனிசகொமி)  அவெர்கள

பதிப்பித்த  பிச்சன்  கவியின்  “அண்ணன்மகொர்  சகொமி  கமத”  சிற  மரபில்  (Little  Tradition)

சதகொன்றிய ககொப்பியம். 

அண்ணமகொர்  சுவெகொமி  கமதமயப்  பற்றிய  ஆய்விமன  சமற்கககொண்ட  மகொனுடவியல்

அறிஞரகொன  (Anthropologist)  ப்கரண்டகொ  கபக்   (Brenda  E.F.  Beck)  என்ற  அகமரிக்க  (from

University of British Columbia), /  கனடகொ நகொட்டுப்  கபண்மணி (now living in Toronto) இது ஒரு

நகொட்டகொர் ககொப்பியம் என்ற மதிப்பிடுகிறகொர்.  இவெர் வீரப்பூர் பகுதிகளில்  1962  முதல்  1964

வெமர  அமலந்து  திரிந்து  தம்  கசகொந்த  கசலவில்  ஆய்வு  சமற்கககொண்டுளளகொர்.  இவெர்

சசகரித்த ஆவெணங்கள  40  மணி சநர ஆடிசயகொவெகொக பதிவு கசய்யப்பட்டுளளன.  எனசவெ

இவ்வெகொய்வெகொளர்  அண்ணன்மகொர்  சுவெகொமி  கமதமய  தமிழில்  முதல்  நகொட்டகொர்  ககொப்பியம்

என்ற  அமடயகொளப்படுத்தியுளள மதிப்பீடு மிகவும் கபகொருத்தமகொனதகொகும்.

கபகொன்னர்-  சங்கர்  கமதமய  நகொடகமகொக  (கதருக்கூத்து  வெடிவெம்  -  பகொடல்,  அதற்ககொன

விளக்கமகொக  கககொஞ்சம்  வெசனம்)  நடித்துவெரும்  குழுக்கள  ஏரகொளம்  உளளன.  வீரப்பூர்

திருவிழகொக் ககொலங்களில் குறிப்பகொக படுகளம் அன்றம் சவெடபரித் திருநகொளன்ற இரவும்

சுமகொர்  நூற  நகொடகக்  குழுக்கசளனும்  ஆங்ககொங்சக  சமமட  சபகொட்டு  அண்ணன்மகொர்

கமதமய நகொடகமகொக நடித்து வெரும் களமகொக இன்றளவும் உளளது. குலகதய்வெ வெழிபகொடு,

வீரப்சபகொர்  நடந்த  இடம்  என்பமதகயல்லகொம்  தகொண்டி  முத்தமிழில்  ஒன்றகொன  நகொடகத்

தமிமழ வெளர்க்கும் இடமகொகவும் வீரப்பூர் உளளகதன்றகொல் அது மிமகயல்ல.
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படிப்பிமன (Lessons Learned)

அண்ணன்மகொர் சுவெகொமி கமத அல்லது அண்ணன்மகொர் சகொமி கமத கககொங்கு நகொட்டின் சதசிய

இலக்கியமகொகக் கருதப்படுகிறது (national literature of Kongu Nadu).

முற்பகுதிக்  கமதசயகொ  இரு  சசககொதரர்களின்  அண்ணன்மகொரின்  கபற்சறகொரகொகிய

குன்னமடயகொன்  தகொமமர  நகொச்சியகொர்  ஆகிசயகொருமடய  துன்பம்  நிமறந்த

வெகொழ்க்மகமயயும்,  இவெர்களுக்குப்  ஒறம்பற  பங்ககொளிகசள  இமடயூறகொக

விளங்கியமதயும்  சித்தரிக்கின்றது.  பிற்பகுதிக்  கமத  கககொங்கு  கவெளளகொளர்

தமலவெர்களகொகிய கபகொன்னரும் சங்கரும் சவெட்டுவெர் தமலவெரகொகிய தமலயூர்க் ககொளியுடன்

வீரப்சபகொர் பரிந்து மடிந்து சபகொவெமத விவெரிக்கிறது. 

கககொங்கு  நகொட்டு  கவெளளகொளர்களின்  சமூக  அமமப்ப,  பண்பகொடு,  கவெகுளித்தனம்

(கவெளமள  உளளம்),  உண்மமக்ககொக  உயிர்  கககொடுக்கும்  பண்ப  சபகொன்ற  அம்சங்கமள

அண்ணன்மகொர் சகொமி கமத கதளிவெகொக விளக்குகின்றது.

"சசகொளம்  குத்திப்  சபகொட்டுக்  கஞ்சி  குடித்தல்,  ஒன்றம்  அறியகொதகொமன  கவெளமள

மனத்தகொமன,  ‘மங்கு  மமசயகொ’  எனல்,  முமறப்கபண்மண  மணப்பதில்  மகிழ்ச்சி,  குடி

ககடுப்பகொமனக்  கூமழ  எனல்,  கருசவெல  மரத்தில்  கட்டி  அடித்தல்,  சகொட்டகொல்

கபகொதியளத்தல்,  கககொங்கணக்  கம்பளியும்  சபகொட்டுக்  கககொப்பிகட்டிய  கமவெயும்  ஊன்றி

நடத்தல்,  தமுக்கடித்துச்  கசய்திமய  ஊரகொர்க்கு  அறிவித்தல்,  அம்பலத்துக்கு  ஆணும்

அடிக்கிமளக்குப் கபண்ணும் என்ற  பழகமகொழி, ‘அருளவெரப் கபறதமலச் சன்னத்தம்’

ஆதல்  எனல்,  இணுங்குச்  சசகொளம்  குத்தல்,  மணியம்  கணக்குப்பகொர்த்தல்,  அஞ்சுமணிக்

கயிற்றகொல்  அடித்தல்,  குமடசீத்மத  முளமளக்  சககொழியின்  ககொலில்  கட்டுதல்,

கசம்பூலகொஞ்கசடி  வெனத்தில்  பலி  வெகொழ்தல்,  பரவிக்குப்  பலிநகச்  சங்கிலி  அணிவித்தல்,

பல்லி  கசகொல்  சகட்டல்,  கதய்வெங்களுக்குப்  பூமசசபகொடுதல்,  குதிமரமயப்  பலவெகொற

அலங்கரித்தல்,  கனவு  கண்டு  கசகொல்லுதல்,  உடன்  பிறப்மப  எண்ண  ஓரகொமனப்பலம்

வெரும்  எனல்,  பிரம்பக்  கூமடயில்  சசகொற  இடல்,  பல்லகொங்குழியகொடுதல்,  மகொவிலங்க

மரத்தில்  மரநகொழி  கமடதல்,  அதன்  சமல்  கபகொன்முலகொம்  பூசுதல்,  ஊணகொன்  கககொடி

பிடுங்கிக்  கட்டுதல்,  சதங்ககொய்  உமடத்து  சகுனம்  ககொணுதல்,  தகொம்பூலம்  தரித்தல்  எனப்

பற்பல கசய்திகள இந்நூலில் கூறப்பட்டுளளன."
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பல லட்சம் மக்கள வெந்து கசல்லும் இந்த வீரப்பூர் மண் வீரம் விமளந்த மண். பகொசத்மதச்

கசகொல்லும் பண்ணிய பூமி. நம்பிக்மகமயப் சபகொற்றி வெளர்த்த மனிதர்கள வெகொழ்ந்த தலம்.

இமவெ எல்லகொவெற்றக்கும் சமலகொக சரித்திரத்தின் சகொட்சி…!

சமற்சககொளகள

1. அண்ணன்மகொர் சுவெகொமி கமத. சக்திக்கனல். ஏழகொம் பதிப்ப. 2001.  கசன்மன, நர்மதகொ

பதிப்பகம்.   (download  from  Scribd)  http://www.scribd.com/doc/28974760/%E0%AE

%85%E0%AE%A3-%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0-%E0%AE

%95%E0%AE%A4%E0%AF%88-%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%A9-%E0%AE

%A9%E0%AE%B0-%E0%AE%9A%E0%AE%99-%E0%AE%95%E0%AE%B0
2. அண்ணன்மகொர்  சுவெகொமி  கமத.  http://www.tamilvu.org/slet/lB100/lB100pd1.jsp?

pno=1&book_id=237
3. அண்ணமகொர் சுவெகொமி வீரவெரலகொற. https://www.facebook.com/truegodannamar
4. அண்ணமகொர்  கமத  எழுத்து  மூலம்  -  பிச்மசப்பட்டன்  (சக்திக்கனல்  கதகொகுப்ப)

உடுக்கடிக்கமத  -  பூளவெகொடி  கபகொன்னுசகொமி

http://annamarstory.blogspot.in/2010/04/annamar-swami-kathai-pichai-pattan.html
5. கபகொன்னர்  -  சங்கர்  கமதயில்  பமகயும்  சர்ச்மச

http://vettuvagoundersangam.blogspot.in/2011_04_01_archive.html
6. எழுத்து  மூலம்  -  பிச்மசப்பட்டன்  (சக்திக்கனல்  பதிமனந்தகொம்  நூற்றகொண்டு

ஓமலச்சுவெடியிலிருந்து கதகொகுப்ப) - Annamar swami kathai (Pichai Pattan ) full download

link http://www.esnips.com/web/Annamarswamikathai.
7. Annanmar Story. Sathy R. Ponnuswamy. Kongu.Us
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மகொசி கபரியசகொமி: கககொல்லிமமலயில் நகொட்டகொர் கதய்வெ 
வெழிபகொடு
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1: நகொட்டகொர் கதய்வெ வெழிபகொடுகள

தமிழர்கள  நகொட்டகொர்  கதய்வெ  வெழிபகொட்டில்  மிகவும்  நம்பிக்மக  கககொண்டவெர்கள.

கபகொதுவெகொக  நகொட்டகொர்  கதய்வெ  வெழிபகொட்டில்  மூன்ற  விதமகொன  வெழிபகொடுகமளக்  ககொண

இயலும்.  ஊர்க்  ககொவெல்  கதய்வெ  வெழிபகொடு,  கிரகொம  கதய்வெம்  அல்லது  கிரகொம  சதவெமத

வெழிபகொடு  மற்றம்  குலகதய்வெ  வெழிபகொடு  சபகொன்ற  வெழிபகொடுகள  நகொட்டகொர்  கதய்வெ

வெழிபகொட்டு  மரப  எனலகொம்.  குலகதய்வெ  வெழிபகொட்டில்  இறந்து  சபகொன  தனது

முன்சனகொர்கமளயும், தகொய், தந்மதயமரயும் வெழிபடத் கதகொடங்கினர்.

கபண் கதய்வெ வெழிபகொடுகள

தன்னுமடய சந்ததிகள கபருகுவெதற்கு, கபண்ணிடம் மிகுந்த சக்தி இருப்பமத உணர்ந்து,

கபண்மணத்  கதய்வெமகொக  வெழிபட  ஆரம்பித்தனர்.  நகொட்டுப்பறத்  கதய்வெங்களில்  தகொய்த்

கதய்வெங்கள மற்றம் கன்னித் கதய்வெங்கள ஆகிய கபண் கதய்வெங்கசள மிகுதி எனலகொம்.

இறந்து  சபகொன  கன்னிப்கபண்கள,  பத்தினிப்கபண்கள,  மகொனம் ககொப்பதற்ககொக  உயிமரத்

துறந்தவெர்கள,  வெகொழ்வெகொங்கு  வெகொழ்ந்து  மமறந்த  கபண்கள  எல்லகொம்  கபண்

கதய்வெங்களகொயினர்.  உதகொரணம் -  அங்ககொளம்மன், இசக்கி,  உச்சிமகொககொளி, எல்மலயம்மன்,

கண்டியம்மன்,  ககொளியம்மன்,  சீமலக்ககொரியம்மன்,  சசகொமலயம்மன்,  திகரரௌபமதயம்மன்,

சபச்சியம்மன்,  சபரகொச்சி,  மந்மதயம்மன்,  முத்தகொலம்மன்,  வீருசின்னம்மகொள,

நகொச்சியம்மன், ரகொக்ககொச்சி, ஜக்கம்மகொ சபகொன்சறகொர்.

ககொவெல் கதய்வெ வெழிபகொடுகள

இது  சபகொல  பல  குடும்பங்கள  அல்லது  சமூகம்  அல்லது  நகொடு  விளங்க  தங்கள

இன்னுயிமரக்  கககொடுத்து  ககொப்பகொற்றிய  ஆண்கள,  சபகொரில்  மகொண்டவெர்கள,  தவெறகொகத்

தண்டிக்கப்பட்டு  பின்னர்  குற்றமற்றவெர்  எனத்  கதரிந்துகககொண்டு  மரியகொமத

கசய்யப்படுபவெர்கள  எல்லகொம்    ககொவெல்  கதய்வெங்களகொக  ஊருக்கு  கவெளிசய  மவெத்து

வெணங்கப்படுகிறகொர்கள.  உதகொரணம் -  ஐயனகொர்,  கருப்பசகொமி,  ககொத்தவெரகொயன், மதுமரவீரன்,

சுடமலமகொடன்  சபகொன்ற  கதய்வெங்கள.  சில  ஆண்  கதய்வெங்கள  பரவெலகொக

வெணங்கப்படுவெதகொல்  இமவெ  சில  முதன்மமத்  கதய்வெங்களகொயின.  குறிப்பிட்ட  சில

பகுதிகளில்  மட்டும்  வெணங்கப்படும்  பல  ஆண்  கதய்வெங்கள  துமணமமத்

கதய்வெங்களகொயின.
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2: மகொசி கபரியசகொமி ஒரு ககொவெல் கதய்வெ வெழிபகொடு

மகொசி கபரியசகொமி ஒரு துமணமம  (கிரகொம)  ககொவெல் கதய்வெம்.  இவெருக்கு சங்கிலி கருப்ப,

முனி, கபரியசகொமி, கபரியண்ணன் என்ற பல கபயர்கள உண்டு. நகொமக்கல் மகொவெட்டத்தில்

அமமந்துளள  கககொல்லிமமலயின்  உச்சியில்  உளள  மகொசிக்  குன்றில்  வெகொழம்பல்  என்ற

ஒருவெமக  பல்லினகொல்  அமமத்த  சிறிய  கூமரக்  கட்டிடத்தில்  இவெருக்குக்  சககொவில்

அமமந்துளளது.  மகொசி கபரியசகொமி சவெங்மக வெகொகனத்தின் சமல் அமர்ந்து கனகம்பீரமகொக

ககொட்சியளிக்கிறகொர்.

மகொசி  கபரியசகொமி  பல  நூற  ஆண்டுகளுக்கு  முன்  இவ்விடத்தில்  சுயம்பவெகொய்

சதகொன்றினகொரகொம்.  நகொளமடவில்  கபரியசகொமியின்  வெலப்பறம்  ககொமகொட்சி  அம்மனும்

இடப்பறம் மனகொட்சி அம்மனும் இமணந்து கககொண்டுளளனரகொம். ககொத் தவெரகொயன் சபகொன்ற

சகொயலில்  ககொவெல்கதய்வெம்  சிங்கத்தின்  மது  அமர்ந்து  சவெட்மடக்குக்  கிளம்பிக்

கககொண்டிருக்கிறகொர். பூசகொரிகள இவெமர கருப்பணன் என்றம் கசகொல்கிறகொர்கள.

மூலக்சககொவில்

கககொல்லிமமல  மகொசி  கபரியசகொமி   சககொவில்  சுமகொர்  800  ஆண்டுகளுக்கு  முன்ப

ஏற்பட்டதகொகத்  கதரிகிறது.   கபரியசகொமிமய   சசகொழிய  கவெளளகொளர்  மற்றம்  கககொங்கு

கவெளளகொளர் கவுண்டர் சமூகங்கள குலகதய்வெங்களகொக ஏற்ற வெழிபட்டு வெருகிறகொர்கள. 

மகொசி  கபரியசகொமிக்கு  நகொமக்கல்,  துமறயூர்,  திருச்சி  வெட்டங்களில்  பல  கபரியண்ணன்

சககொவில்கள  உளளன.  மகொசிக்குன்றிலிருக்கும்  இந்தக்  சககொவில்தகொன்  மூலக்சககொவில்
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என்கிறகொர்கள.  சமசல கசகொன்ன. இடங்களில் அமமந்துளள கபரியண்ணன் சககொவில்கள,

மூலக்சககொவில்  மகொசி  கபரியசகொமியின்  உத்திரவு  வெகொங்கி  அடிமண்  எடுத்து  வெந்தபின்ப

சககொவில்கள எழுப்பப்பட்டுளளனவெகொம்.

33



3: மகொசி கபரியசகொமி கமத

ககொசியிலிருந்து சதவி பகொர்வெதியும், கபருமகொளும் கதன்திமச சநகொக்கி வெந்தகொர்களகொம். சதவி

பகொர்வெதி   ககொமகொட்சியகொகவும்,  கபருமகொள  கபரியண்ணனகொகவும்  மகொனிட

ரூபகமடுத்துளளகொர்கள.  துமறயூர்  பக்கம்  மவெரிகசட்டி  என்பவெரின்  வீட்டில்  ககொமகொட்சி

தங்கிவிட்டகொளகொம்.  கபரியண்ணன்  மட்டும்  கககொல்லிமமலக்கு  சபகொனகொரகொம்.

கபரியண்ணன் கககொல்லி மமலயில் உளள குன்றில் ஏறி நின்றசபகொது அது அவெரின் பலம்

தகொங்ககொமல்  ஆட்டம்  கண்டது.  எனசவெ  கபரியண்ணன்  அந்த  குன்றிலிருந்து  அடுத்த

குன்றக்கு  மகொறிச்  கசன்றகொர்  .  அடுத்த  குன்றம்  ஆட்டம்  கண்டது.  இது  சபகொல  ஏழு

குன்றகளில்  ஏறி  நின்ற  பிறகு  கமடசியகொக  மகொசிக்  குன்மற  அமடந்தகொர்.  மனித

உருவிலிருந்த  கபரியண்ணமன  அங்கிருந்த  மக்கள  வெழிபடசவெ,  அவெர்களின்

பக்தியினகொல்  மகிழ்ந்த  கபரியண்ணன்  அங்சகசய  தங்கி  மக்களுக்கு  அருளபகொலித்து

வெருகிறகொர்.

கல்லகொத்துக்  சககொம்ப  என்பது  கககொல்லி  மமலயின்  அடிவெகொரத்தில்  அமமந்த  ஊர்.

மவெரிகசட்டியின் வீட்டிலிருந்த ககொமகொட்சி கநடுசநரமகொகியும் கபரியண்ணன் வெரகொததகொல்

அவெமரத்சதடி  கககொல்லி  மமலக்குச்  சபகொனகொர்.  கககொல்லிமமலயின்  மகொசிகுன்றில்

கபரியண்ணன் இருப்பமதப் பகொர்த்த ககொமகொட்சி தகொனும் அங்கு தங்குவெதகொகச் கசகொன்னகொர்.

கபரியண்ணசனகொ சவெண்டகொகமன்ற கசகொல்லி ககொமகொட்சிமய கல்லகொத்துக் சககொம்மபயில்

தங்கமவெத்தகொர்.
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4: அமகொவெகொமச திருவிழகொ

மகொசிக்குன்றதகொன்  கககொல்லிமமலத்  கதகொடரில்  மிகவும்  உயர்ந்த  மமலப்பகுதி  என்ற

கதரிந்தது.  இக்குன்றக்  சககொவிலுக்குச்  கசல்ல  மூன்ற  பகொமதகள  உளளன.  இம்மூன்ற

பகொமதகளில் எந்தப்பகொமதயில் கசன்றகொலும் சுமகொர் நகொன்கு கிசலகொ மட்டர் தூரம் நடந்து

கசன்ற  பிறகுதகொன்  சககொவிமல  அமடய  இயலும்.  பகொமத  கநடுக  முட்பதர்களும்

பகொமறக்கற்களும்,  நிமறந்ததுளள கசங்குத்தகொன மமலப்பகொமதயில் சற்ற சிரமப்பட்சட

நடந்து  கசன்சறகொம்.  மகொசி  கபரியசகொமி  சககொயில்  மமல  உச்சிமய  அமடயும்  சபகொது

சில்கலன்ற  குளிர்ந்த  ககொற்ற  நம்  முகத்தில்  வெந்து  அமறகிறது.  கமளப்கபல்லகொம்

பறந்சதகொடி விட்டது.

அமகொவெகொமச  நகொட்களில்  சககொவில்  கமளகட்டுகிறது.  கூட்டம்  தளளிச்  சகொய்கிறது.

அமகொவெகொமசயன்ற ககொமல ஆற மணிக்கு சககொவிலுக்கு வெருகிறவெர்கள வெரிமசயில் நின்ற

கபரியசகொமிமய  கும்பிட்டுவிட்டு  வெருவெதற்கு  ககொமல  பத்து  மணிக்கு  சமசல

ஆகிவிடுகிறதகொம். அவ்வெளவு கூட்டம் வெருகிறது. சற்ற தகொமதமகொக மதியம் சபகொனகொல் சகொமி

கும்பிட எவ்வெளவு சநரம் ஆகும் என்ற பகொர்த்துக் கககொளளுங்கள.
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சநர்த்திக் கடன்கள

பல  நம்பிக்மககள,  சவெண்டுதல்கள,  சநர்த்திக்  கடன்கள  எல்லகொம்  சககொவிமலச்  சுற்றி

இமடவிடகொது நடக்கின்றன. 

கதகொட்டில்  கட்டி  பிளமள  வெரம்  சவெண்டினகொர்கள.  கல்யகொணப்பிரகொப்தி  சவெண்டி  சவெல்

நட்டகொர்கள.  வீடு  கட்ட  நிமனப்பவெர்கள  பலமகக்கற்களகொல்  அடுக்கி  கல்வீடு

அமமத்தகொர்கள.  சநர்த்திக்  கடனகொய்  ஆட்டுக்கிடகொய்  கவெட்டினகொர்கள.  சககொழிமய

உயிருடன்  பிடித்து  சவெல்களில்  குத்தி  மவெத்தகொர்கள.  கசத்து  அழுகிப்சபகொன  சககொழிகள

மூலம் ஒரு விதமகொன ககட்ட வெகொசம் வீசியது. இன்னும் பற்பல சநர்த்திக்கடன்கள.

விபூதி  மந்திரிப்பவெர்,  அருளவெகொக்கு  கசகொல்லும்  பூசகொரி  எல்லகொம்  கககொடிமரத்தின்  கீசழ

கும்பலகொய்க் குந்தியிருந்தகொர்கள.  சற்ற தூரத்தில் இன்கனகொரு பூசகொரி சவெப்பங்குமளயுடன்

சபய்ப்பிடித்த  கபண்மண  மிரட்டிக்கககொண்டிருந்தகொர்.  இமவெ  அமனத்திற்கும்  சிகரம்

மவெத்தது  சபகொல  சவெகறகொரு  பூசகொரி  நீண்ட  அரிவெகொள  மது  நின்றபடி  கண்மண

மூடிக்கககொண்டு ஆடியபடி அருளவெகொக்கு கசகொன்னகொர்.

சந்மத

சககொவில் அருசக ஒரு சந்மத.  மமலவெகொழ் மக்கள பகொலகொச்சுமளகள,  அன்னகொசி பழங்கள,

நகொட்டு மகொதுளம் பழங்கள,  கககொய்யகொ பழங்கள,  மமல வெகொமழ பழங்கள என்ற எல்லகொம்

விற்கிறகொர்கள.  சநர்த்திக்கடன் கசலுத்தியவெர்கள சூடகொக குழிப்பணியகொரம் தின்கிறகொர்கள;

முடவெட்டுக்ககொல் கிழங்கு சூப் குடிக்கிறகொர்கள.

எவ்வெகொற கசல்வெது?

நகொமக்கல்  கககொல்லிமமலக்கு  அருகில்  உளள  நகரம்.  நகொமக்கல்லிலிருந்து

கககொல்லிமமலக்கு  பஸ  வெசதியுண்டு.  பஸ  அறப்பளளீசுவெரர்  சககொவில்  வெமர  கசல்லும்.

இறங்குமிடம்  பூந்சதகொட்டம்  என்றகொல்  நகொன்கு  கி.ம  நடக்க  சவெண்டும்;  இறங்குமிடம்

கிழக்குவெமளவு  என்றகொல்  இரண்டு  கி.ம  நடந்தகொல்  சபகொதும்.  ஆனகொல்  பகொமத  சமகொசம்.

வெழியில் ஒரு ஓமட வெரும் பின்ப வெழுக்குப் பகொமற தகொண்டினகொல் சககொவில் கதரியும்.
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இயற்மக ககொட்சிகள நிமறந்த சூழல்.  மதமகொன கவெய்யில்.  சில்கலன்ற ககொற்ற.  கிரகொமத்து

மக்கள.  சககொவிலில்  மகொசி  கபரியசகொமியின்  வெரம்  கிமடக்ககொவிட்டகொலும்  பரவெகொயில்மல.

இயற்மகமய அனுபவிப்பதுகூட ஒரு வெரம் தகொசன.
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கககொங்கு மங்கலவெகொழ்த்து பகொடல்

   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Hopy_Ribbon_-_Thali.jpg/1280px-

Hopy_Ribbon_-_Thali.jpg
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1: கககொங்கு மங்கல வெகொழ்த்துப்பகொடல்: சிற விளக்கம்

கககொங்கு  சவெளகொளர்களின்   கல்யகொணங்களில்  இடம்கபறம்  சடங்குச்சீர்களின்  சபகொது

மங்கலன்  என்ற  கபயர்  கபற்ற  நகொவிதர்  (Barber)  மங்கல  வெகொழ்த்து  என்னும்  பகொட்மடப்

பகொடுவெது மரப. மங்கலன் வெகொழ்த்துப்பகொடி நமடகபறம் சீரில் சமளககொரர் ஒவ்கவெகொரு அடி

பகொடியதும் சமளம் கககொட்டுவெகொர். நகொவிதர் கககொங்குநகொட்டுப் பகுதியில் குடிமகன் என்றம்

அமழக்கப்படுகிறகொர். 

'கவிச்சக்கரவெர்த்தி' கம்பர்

இந்த மங்கல வெகொழ்த்துப் பகொடல் 'கவிச்சக்கரவெர்த்தி' கம்பரகொல் பகொடப்பட்டதகொகக் கககொங்கு

சவெளகொளர்கள  நம்பகிறகொர்கள.  இந்த  மங்கல வெகொழ்த்துப்  பகொடல் வெரிகள  எல்சலகொருக்கும்

விளங்கும்படி  எளிய  கககொங்கு  தமிழில்  அமமந்துளளது.  திருச்கசங்சககொடு

அட்டகொவெதகொனம்  முத்துசகொமிக்  சககொனகொர்  அவெர்கள  1913  ஆம் ஆண்டு  இந்தப்  பகொடமலப்

பதிப்பித்துளளகொர்.

பகொரத  சதசத்மத,   சூரிய  வெம்சம்,  சந்திர  வெம்சம்,  அக்னி  வெம்சம்  ஆகிய  மூன்ற

வெம்சங்கமளச் சசர்ந்த சத்திரியர்கள ஆண்டு வெந்துளளகொர்கள. இந்த மூன்ற வெம்சங்கமளச்

சசர்ந்தவெர்களதகொன் மூசவெந்தர்கள ஆவெர். சசகொழர்கள சூரிய வெம்சத்மதயும், பகொண்டியர்கள

சந்திர வெம்சத்மதயும், சசரர்கள அக்கினி வெம்சத்மதயும் சசர்ந்தவெர்கள ஆவெர். 

கங்ககொ குல கவெளளகொளர்கள வெரலகொற

வெடக்சக  சககொசல  சதசத்தில்  கங்மகக்  கமரயில்  கங்ககொ  குல  கவெளளகொளர்கமள

சவெளகொண்மம கசய்வெதற்கு மகொயவெர் சதகொற்றவித்தகொரகொம்.  சூரிய வெம்சத்மதச் சசர்ந்த அரசி

ஒருத்தி  கங்மக  நதியில்  குளிக்கும்சபகொது  ஒர்  ஆண்  குழந்மதமயப்  கபற்கறடுத்தகொள.

கங்மகயில் பிறந்த இந்த ஆண்மகனுக்கு "கங்ககொத்தகொன்" என்ற கபயரிட்டு அமழத்தனர்.

இந்தக்  கங்கத்தகொன்  வெழிவெந்தவெர்கள  "கங்ககொ  குலத்தகொர்"  என்ற  கபயர்கபற்றனர்.

இவெர்கமள "கங்ககொ குல கவெளளகொளர்கள" “மரபகொள சூளகொமணி” என்னும் சரித்திர நூலும்
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குறிப்பிடுகிறதகொம்.  சபகொதகொயன  மகரிஷி  கங்ககொ  குல  கவெளளகொளர்களுக்கு  சவெளகொண்மம

கசய்வெதற்குக் கற்றத் தந்தகொரகொம். கங்ககொ குல சவெளகொளர்கமள சவெளகொண்மம கசய்யகொதபடி

அவெந்தி சதச அரசன் கதகொல்மல கககொடுத்தகொனகொம்.  இது ககொரணகொமகொக இந்தக் கங்ககொ குல

சவெளகொளர்கள பலம்கபயர்ந்து ககொஞ்சிபரம் வெந்தனர்.

சசகொழ  சதசத்தின்  வெடபகுதியகொன  கதன்கபண்மண  ஆற்றங்கமரமய  ஒட்டி  அமமந்த

ககொஞ்சிபரத்மதச்  சுற்றியுளள  ககொடழித்து  நகொடகொக்கி  சவெளகொண்மம  கசய்து  வெந்தனர்.

கரிககொலச்சசகொழ  ரகொஜகொவிற்குத்  தகொசி  மூலம்  பிறந்த  இரண்டகொவெது  மமந்தனகொன

ஆகதகொண்டன்  என்பவெனுக்குப்  பட்டம்  கட்டி,  கங்ககொ  குல  சவெளகொளர்கள  வெகொழ்ந்த

இப்பகுதியிமனப்  பிரித்துத்  கதகொண்மடநகொடு  என்ற  கபயர்  சூட்டினர்.  இந்த

ஆகதகொண்டனுக்குக் கங்ககொ குல சவெளகொளர் வீட்டில் கபண் சகட்டகொன் சசகொழன்.  அரசன்

கபண்  சகட்டும்  கபண்  தர  விருப்பமின்றிக்  கருநகொமய  கட்டி  மவெத்துவிட்டு,  கங்ககொ

குலத்தகொர் மண்டும் வெடதிமச சநகொக்கி இடம் கபயருவெதற்குப் பறப்பட்டனர்.

கங்ககொ குல அரசனகொன  சசரன் அவெர்கமளத்  தடுத்து  தனது  நகொட்டில் அமமந்துளள  ககொடு

மிகுந்த  (தற்சபகொமதய  கககொங்கு)  பகுதிக்குச்  கசன்ற  சவெளகொண்கதகொழில்  கசய்யுமகொற

சவெண்டினகொன்.  கங்ககொ  குலத்தவெருக்கு  ககொடு  ககொணிகமள  சகொசனமகொக  எழுதிக்

கககொடுத்தகொனகொம். இப்படி கககொங்குககொணி பட்டயம் என்ற கசகொல்லப்படும் பூர்வெ பட்டயம்

கககொங்கு சதசத்தின் பூர்வெகுடி மக்களகொன நற்குடி 48,000 கவெளளகொளர்களும், பசுங்குடி 12000

கசட்டிமகொர்களும்  ககொஞ்சியிலிருந்து இடம்கபயர்ந்து குடிசயறி கககொங்கு சதசகமன்னும்

பூமிமய  24  சதசங்களகொக  பிரித்து  அமமத்துக்கககொண்டு  தம்  குலகுருக்களின்

வெழிககொட்டுதலின்படி சீரும் சிறப்பமகொய் வெகொழ்ந்து வெருகிறகொர்கள. இது மரபகொள சூளகொமணி

கசகொல்லும் பரகொணக்கமதயகொகும். 
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இவ்வெகொழ்த்தினுள 'கங்ககொகுலம் விளங்கக் கம்பர் கசகொன்ன வெகொழ்த்துமரத்து' (254 ஆம் அடி)

என்ற கசகொல்லும்  அடியகொல் கங்ககொகுலத்தவெர்கள, கம்பர் குலத்தவெர்கசள என்பது கதளிவு. 

அகவெல்பகொ 

"ஆல்சபகொல் தமழதமழத்து, அருகுசபகொல் சவெர்ஊன்றி, (320)

மூங்கில்சபகொல் கிமளகிமளத்து, முசியகொமல் வெகொழ்ந்திருக்க!"

வெகொழ்த்துமர

"பகொரத சதசம் பண்படன் வெகொழி!

கககொங்கு நகொட்டுக் குடிகளும் வெகொழி!

ககொரகொள குலதிலகர் கவுண்டர்கள வெகொழி!

சவெளகொள குலதிலகர் சவெளகொண்மம வெகொழி!

மகொப்பிளமள கபண்ணும் மகிழ்வுடன் வெகொழி!

வெகொழிய யகொனும் மகிழ்வுடன் வெகொழி!

என்குரு கம்பர் இமணயடி வெகொழி!"

அகவெல் பகொடலின் இறதியிலும் வெகொழ்த்துமரயிலும் "கககொங்கு நகொட்டுக் குடிகள," "ககொரகொள 

குலதிலகர் கவுண்டர்கள," "சவெளகொள குலதிலகர் சவெளகொண்மம வெகொழி" என்ற குலப்கபயர் 

கசகொல்லி வெகொழ்த்துகிறது இந்த மங்கல வெகொழ்த்துப்பகொடல்.
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2: கககொங்கு மங்கலவெகொழ்த்து பகொடல்

ககொப்ப கவெண்பகொ

\

நல்ல கணபதிமய நகொளும் கதகொழுதக்ககொல்

அல்லல்விமன எல்லகொம் அகலுசம – கசகொல்லரிய

தும்பிக்மக யகொமனத் கதகொழுதகொல் விமனதீரும்

நம்பிக்மக உண்சட நமக்கு.

அகவெல்பகொ

அமலகடல் அமிழ்தம் ஆரணம் கபரியவெர்

திங்கள மும்மகொரி கசல்வெம் சிறந்திடக்

கந்தன் இந்திரன் கரிமகொ முகத்சதகொன்

சந்திர சூரியர் தகொனவெர் வெகொனவெர்

முந்திய சதவெர் மூவெருங் ககொத்திட

நற்கலி யகொணம் நடந்திடும் சீர்தனில்

தப்பிதம் இல்லகொமல் சரசுவெதி ககொப்பகொய்!

சீரிய திமனமகொ சதனுடன் கனிமகொ

பகொரிய கதலிப் பழமுடன் இளநீர்

சக்கமர கவெல்லம் தனிப்பலகொச் சுமளயும் (10)

மிக்கசதகொர் கரும்ப விதவிதக் கிழங்கு

எளஅவெல் கநற்கபகொரி இனித்த பகொகுடன்

கபகொங்கல் சகொதம் கபகொரிகறி முதலகொய்

கசங்மக யினகொசல திரட்டிப் பிமசந்து

ஆரமுது அருந்தும் அழகு சிறந்த

சபமழ வெயிற்றப் கபருமதக் களிசற

அடிசயன் கசகொல்மல அவெனியில் குறித்துக்

கடுகிசய வெந்கதன் கருத்தினில் நின்ற

நிமனத்த கதல்லகொம் நீசய முடித்து

மனத்துயர் தீர்ப்பகொய் மதகரி சரணம்! (20)
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மங்கல வெகொழ்த்மத மகிழ்ச்சியகொய் ஓத

என்குரு நகொதன் இமணயடி சபகொற்றி

கிசரதகொ திசரதகொ துவெகொபர கலியுகம்

கசம்கபகொன் மகுடம் சசரன் சசகொழன்

மபம்கபகொன் மகொமுடிப் பகொண்டியன் என்னும்

மூன்ற மன்னர் நகொட்மட ஆளமகயில்

கருவுரு வெகொகித் திருவெதி அவெளபகழ்

சிறந்த மகொனிடம் தகொயது கருப்பம்

வெகொழ்வெது கபகொருந்திச் சிறந்திடுங் ககொலம்

இந்திரன் தன்னகொல் இங்குவெந்த நகொளில் (30)

பக்குவெம் ஆகிப் பருவெங் கககொண்டு

திக்கில் உளசளகொர் சிலருங் கூடி

சவெதியன் பக்கசம விமரவுடன் கசன்ற

சசகொதிடமன அமழத்துச் சகொத்திரங் சகட்டு

இந்த மகொப்பிளமள சபர்தமனக் கூறி

இந்தப் கபண்ணின் சபர்தமனச் கசகொல்லி

இருவெர் சபமரயும் இரகொசியில் சகட்டுக்

மகத்தலம் ஓடிய இசரமகப் கபகொருத்தம்

ஒன்பது கபகொருத்தம் உண்கடனப் பகொர்த்துத்

தகொலிப் கபகொருத்தம் தவெறகொமல் சகட்டு

வெகொசல் ககரௌலி வெலிகதன நிமித்தம் (40)

கதளிவுடன் சகட்டுச் சிறிசயகொர் கபரிசயகொர்

குறிப்பச் கசகொல்லும் குறிப்பமர சகட்டு

உத்தம பகொக்கியம் தச்சமனக் சகட்டுப்

கபகொருந்தி இருத்தலகொல் பூரித்து மகிழ்ந்து

சிலசபர் உடசன சீக்கிரம் பறப்பட்டு

கவெண்கல முரசம் வீதியில் கககொட்டத்

தங்க நகரி தகொனலங் கரித்து

முற்றமும் மமனயும் முத்துகள பரப்பிச்

சித்திரக் கூடம் சிறக்க விளக்கி
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உரியவெர் வெந்தகொர் உன்மகளுக் ககன்ற (50)

பிரியமுடன் கவெற்றிமல மடிதனில் கட்டி

நகொளது குறித்து நல்விருந்து உண்டு

பூட்டு தகொலிக்குப் கபகொன்னது கககொடுத்து

வெகொழ்வெது மமனக்கு மனமகிழ வெந்துசம

கற்சறகொர் பலவெர் கணக்கமர அமழத்துத்

சதம்பமன சயகொமல சிறக்கசவெ வெகொரித்

திமசதிமச எங்கும் கதன்னவெமர அனுப்பிக்

கலியகொண நகொமளக் கணித்துஅறி வித்தகொர்

பகொங்குடன் முகூர்த்தப் பகொலக்ககொல் நகொட்டித்

கதன்னம் குமலயும் சதமகொங் கககொத்தும் (60)

பந்தல்கள எங்கும் பரிவுடன் தூக்கி

வெகொமழ கமுகு வெளர்கூந் தற்பமன

மகொவிமலத் சதகொரணம் மகரத் சதகொரணம்

சசகொமல இமலயகொல் சதகொரணங் கட்டி

மூத்சதகொர் வெந்து கமகொழுகி வெழித்துப்

பகொர்க்குமிடம் எங்கும் பகொல்தமனத் கதளித்துப்

கபண்டுகள வெழங்கும் கபரிய கலத்மதக்

கககொண்டு வெந்ததமனக் குணமுடன் விளக்கி

சநரிய சம்பகொ அரிசிமய நிமறத்துப்

பகொரிய கவெல்லம் பகொக்கு கவெளளிமல (70)

சீருடன் கநய்யும் சதங்ககொய் பழமும்

வெகொரிசய மவெத்து வெரிமச குமறயகொமல்

முமறமம யதகொக முக்ககொலி சமல்மவெத்து

மணம் கபகொருந்திய மகொப்பிளமள தனக்குக்

குணம் கபகொருந்திய குடிமகமன அமழத்துத்

கதளளிய பகொலகொல் திருமுகம் துமடத்தபின்

அரும்பிய மமசமய அழகுற ஒதுக்கி

எழிலுமட கூந்தலுக்கு எண்கணய் தமனயிட்டுக்

குணமது சிமகக்ககொய் கூந்தலில் சதய்த்து
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ஏழு தீர்த்தம் இமசந்திடும் நீமர (80)

சமள முடசன விளகொவிசய வெகொர்த்துச்

கசந்கநல் சசகொற்றகொல் சீக்கமட கழித்து

வெண்ணப் பட்டுமட வெத்திரந் தன்மன

கநருங்கக் கககொய்து சநர்த்தியகொய் உடுத்தி

மன்னவெர் முன்சன வெந்தவெ ருடசன

வெகொசல் கிளறி மதிப்படன் கூட்டிச்

சகொணங் கககொண்டு தமரதமன கமழுகிக்

கணபதி தன்மனக் கருத்துடன் நகொட்டி

அருகது சூடி அருளகபகொழிந் திடசவெ

நிரம்பி யதகொக நிமறநகொழி மவெத்து (90)

கவெற்றிமல பழமும் விருப்படன் மவெத்து

அமலகடல் அமுதம் அவெனியின் நீரும்

குழவிக்குக் கங்கணம் குணமுடன் தரித்து

முளரி கமச்சிட முகமது விளங்கிடக்

களரி மவெத்துக் ககொப்பது கட்டிக்

குப்பகொரி கககொட்டிக் குலசதவெமத அமழத்துச்

கசப்பமுடன் மன்னவெற்குத் திருநீற ககொப்பணிந்து

சகொந்து பனுகு சவ்வெகொது பன்னீரும்

சசர்த்துச் சந்தனம் சிறக்கசவெ பூசிக்

கககொத்தரளி கககொடியரளி சககொத்கதடுத்த நல்லரளி (100)

முல்மல இருவெகொச்சி முமனமுறியகொச் கசண்பகப்பூ

நகொரும் கககொழுந்தும் நந்தியகொ வெட்டமும்

சவெரும் கககொழுந்தும் வில்வெ பத்திரமும்

மருவும் மரிக்கககொழுந்தும் வெகொடகொத பட்பங்களும்

பன்மன கககொன்மன பூக்கள எல்லகொம்

கககொண்டு வெந்து கககொண்மட மகொமல

தண்மட மகொமல சசகொபனச் சுடர்மகொமல

ஆமட ஆபரணம் அலங்கிருதம் மிகச்கசய்து

திட்டமுடன் சபமழதனில் சசகொறநிமற நகொழிமவெத்து

46



நட்டுகமட்டுத் தகொன்முழங்க நகொட்டகொர்தன் நகொட்டுக்கல்மல (110)

நன்றகொய் வெலம்வெந்து நலமகொக நிற்மகயிசல

கசஞ்சசகொற ஐந்துஅமட சிரமமதச் சுற்றித்

திட்டி கழித்துச் சிவெசூரி யமனத்கதகொழுது

அட்டிகயங்கும் கசய்யகொமல் அழகுமமனக்கு வெந்து

மணவெமற அலங்கரித்து மன்னவெமரத் தகொனமர்த்தி

இமணயகொன தங்மகயமர ஏந்திமழமயத் தகொனமழத்துச்

மந்தகொமர மல்லிமக மருக்கககொழுந்து மகொமலயிட்டு

ஆமட ஆபரணம் அழகுறத் தகொன்பூண்டு

கூமற மடித்துமவெத்துக் குணமுளள மங்மகயவெள

சபமழமூடி தகொன்சுமந்து பிறந்தவெமனச் சுற்றிவெந்து (120)

சபமழதமன இறக்கிமவெத்துப் பிறந்தவெமள அதில்நிறத்தி

கூமறச்சசமலத் தமலப்மபக் கககொப்பமனயகொள மகப்பிடித்து

மகொப்பிளமள கக்கத்தில் மறமுமனமயத் தகொன்கககொடுத்து

அருமமப் கபரியவெர் அழகுமகொப் பிளமளமகமய

அரிசியில் பதியம்மவெத்து ஐங்கரமனப் பூசித்து

மங்கல வெகொழ்த்துக்கூற மணவெமறயில் குடிமகனுக்குச்

கசங்மகயகொல் அரிசியளளிச் சிறக்கக் கககொடுத்திடுவெகொர்

சவெழ முகத்து விநகொயகர் தகொளபணிந்து

சந்திரரும் சூரியரும் சமபசயகொர்கள தகொனறிய

இந்திரனகொர் தங்மக இமணசயகொங்க வெந்தபின்ப (130)

அமடக்ககொயும் கவெற்றிமலயும் அடிமடியிற் கட்டியபின்

முன்னர் ஒருதரம் விநகொயகருக்கு இமணசநகொக்கிப்

பின்னர் ஒருதரம் பிறந்தவெர்க்கு இமணசநகொக்கி

இந்திரனகொர் தங்மக இமணசயகொங்கி நின்றபின்ப

சதங்ககொய் முகூர்த்தமிட்டுச் கசல்ல விநகொயகமனப்

பகொங்ககொய்க் மககதகொழுது பகொரிகககொளளப் சபகொறகமன்ற

மகொதகொ வுடசன மகனகொரும் வெந்திறங்கிப்

சபகொதசவெ பகொல்வெகொர்த்துப் சபகொசனமும் தகொன்அருந்தித்

தகொயகொருமட பகொதம் தமலகுனிந்து தண்டனிடப்
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சபகொய்வெகொ மகசனஎன்றகொர் பூங்கககொடிக்கு மகொமலயிடப் (140)

பயணகமன்ற முரசுகககொட்டப் பகொரிலுளள மன்னவெர்கள

மதகரி அலங்கரித்து மன்னவெர்கள ஏறிவெரத்

தந்மத யகொனவெர் தண்டிமக சமல்வெரத்

தமமயன் ஆனவெர் யகொமனயின் சமல்வெர

நகொடிசய வெந்தவெர்கள நட்சத்திரம் சபகொல்வெரத்

சதடிசய வெந்தவெர்கள சதரரசர் சபகொல்வெரப்

சபரணி முழங்க கபரிய நககொரடிக்கப்

பூமிதகொன் அதிர பல்லகொங்குழல் ஊத

எக்ககொளம் சின்னம் இடிமுரசு கபருசமளம்

மகத்தகொளம் பம்மப கனதப்பத் தகொன்முழங்கச் (150)

சசகண்டி திமிர்தகொளம் சிறதவெண்மட ஓமசகயழத்

துத்தகொரி நகொகசுரம் சசகொடிகககொம்ப தகொனூத

வெலம்பரிச் சங்கநகொதம் வெமகயகொய் ஊதிவெர

உருசமளம் பமறசமளம் உரம்மப திடும்படிக்கப்

பலபல விதமகொன பக்கவெகொத்திய முழங்கப்

பல்லக்கு முன்னடக்கப் பரிசுகள பறந்துவெர

கவெளமளக்குமட கவெண்கவெரி வீதியில் வீசிவெரச்

சுருட்டி சூரியவெகொணம் தீவெட்டி முன்னடக்க

இடக்மக வெலக்மக இனத்தகொர்கள சூழ்ந்துவெரக்

குதிமர மதிவெர்ந்து குணமுளள மகொப்பிளமள (160)

சசமனகள முன்சன சிறந்து முன்னடக்கக்

கட்டியங்கள கூறிக் கவிவெகொணர் பகொடிவெர

நகொட்டியங்கள ஆடிவெந்தகொள நல்ல சதவெடியகொள

பகொகமகொஞ் சீமலப் பந்தம் பிடித்திட

சமகவெண்ணச் சசமல மின்னல்சபகொல் கபகொன்னிலங்க

அடியகொள ஆயிரம்சபர் ஆலத்தி ஏந்திவெரப்

கபண்ணு வீட்டகொர் பிரியமுடன் எதிர்வெந்து

மன்னவெர் தங்கமள வெகொருங்கள என்றமழத்து

எதிர்ப்பந் தத்துடன் எதிர்சமளம் முழங்க
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உடந்மதயகொய் அமழக்க ஒருமன தகொகிப் (170)

பந்து சனங்கள பண்பமித் திரர்வெர

வெந்தமன ஆன வெகொத்தியம் ஒலிக்கப்

பட்டன் பலவென் பண்பகொடி தக்மககககொட்டி

திட்டமகொஞ் சசகொபனஞ் கசப்பிமுன் சனவெர

அரம்மப சமனமக அணிமிகும் திசலகொத்தமம

திறம்கபறம் ஊர்வெசித் கதரிமவெயர்க்கு ஒப்பகொய்

வெண்மமசசர் கூத்தி வெமககபற நின்ற

நன்மமசசர் பரத நகொட்டியம் ஆடிட

கவெகுசனத் துடசன விடுதியில் இறங்கி

வெகொழ்வெரசி மங்மகக்கு வெரிமச அனுப்பம்என்றகொர் (180)

நகொழியரசிக் கூமட நன்றகொக முன்னனுப்பிப்

கபகொன்பூட்டப் சபகொகிறவெர் சபமட மயிலிக்கு

நல்ல முகூர்த்தம் நலமுடன் தகொன்பகொர்த்துப்

கபட்டிகளும் சபமழகளும் கபகொன்னும் சீப்பம்

பட்டுத்துணி நமகயும் பகொர்க்கக் கண்ணகொடியும்

சத்துச் சரப்பணி தங்கம்கபகொன் கவெளளிநமக

முத்துச் சரப்பணி சமகொகன மகொமலகளும்

திட்டமுளள மங்மகயர்க்குத் திருப்பூட்டப் சபகொறகமன்ற

அட்டதிக்கும் தகொனதிர அடியுகமன்றகொர் சபரிமகமய

அருமமப் கபரியவெரும் அன்ன நமடயகொரும் (190)

கபருகும் வெமளக்மகயகொல் சபமழமுடி ஏந்திநின்ற

இன்னுஞ்சில கபண்கள இவெர்கமளச் சூழ்ந்துவெரச்

கசன்றஉட் பகுந்தகொர்கள திருப்கபண்ணகொள மகொளிமகயில்

கககொண்டுவெந்த அணிகலமனக் சககொமதயர்க்கு முன்மவெக்கக்

கண்டுமனம் மகிழ்ந்தகொர்கள கன்னியர்கள எல்சலகொரும்

நகொட்டில்உளள சீர்சிறப்ப நகொங்கள கககொண்டுவெந்சதகொம்

பூட்டுகமன்றகொர் சதகொகடடுத்துப் கபகொன்னவெளின் திருக்ககொதில்

அமடக்ககொயும் கவெற்றிமலயும் அன்பகொக மடியில்கட்டி

ஆணிப் கபகொன்னகொமள அலங்கரித்துக் குலங்சககொதிச்
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சகொந்துப் கபகொட்டிட்டுச் சவ்வெகொது மிகப்பூசி (200)

ஊட்டுகமன்றகொர் நல்லுணமவெ உடுத்துகமன்றகொர் பட்டகொமட

கபகொன்பூட்ட வெந்தவெர்க்குப் பூதக்கலம் தகொன்பமடத்து

அன்பகொக கவெற்றிமல அமடக்ககொயும் தகொன்கககொடுத்தகொர்

தகொய்மகொமன் தன்மனத் தன்மமயுடன் அமழத்து

சந்தனம் மிகப்பூசிச் சரிமகசவெட்டி தகொன்கககொடுத்துப்

கபகொட்டிட்டுப் கபகொன்முடிந்து சபமட மயிலகொட்குப்

பட்டமும் கட்டினகொர் பகொரிலுளசளகொர் தகொனறிய

ஆரணங்குப் கபண்மண அலங்கிருதம் மிகச்கசய்து

மகொமன் குமடபிடித்து மகொநகொட்டகொர் சமபக்குவெந்து

வெலமதகொய் வெந்து நலமதகொய் நின்ற (210)

கசஞ்சசகொற ஐந்துஅமட சிரம்ககொல் சதகொளில்மவெத்து

நிமறநகொழி சுற்றிசய நீக்கித் திட்டிகழித்து

அட்டியங்கள கசய்யகொமல் அழகு மமனக்குவெந்து

மங்கள கலியகொண மணவெமறமய அலங்கரித்து

அத்தியடித் துத்திப்பட்டு அனந்த நகொரகொயணப்பட்டு

பஞ்சவெண்ண நிறச்சசமல பவெளவெண்ணக் கண்டகொங்கி

மகொந்துளிர்சசர் பூங்கககொத்து வெண்ணமுளள பட்டகொமட

சமலகொன கவெளமளப்பட்டு சமற்கட்டுங் கட்டிஉளள

அருமமயுளள வெகொசலிசல அமனசவெகொரும் வெந்திறங்கிப்

கபகொறமமயுளள வெகொசல்தமனப் பூவெகொல் அலங்கரித்துச் (220)

சசரசசகொழ பகொண்டியர்கள சசர்ந்திருக்கும் வெகொசலிசல

கசம்கபகொன் மிகுந்சதகொர்கள சிறந்திருக்கும் வெகொசலிசல

வீர இலக்குமி விளங்கிடும் வெகொசலிசல

விருதுகள வெழங்கிடும் விருப்பமுளள வெகொசலிசல

தரணியில் அன்னக்கககொடி தமழத்திருக்கும் வெகொசலிசல

பன்னீரகொ யிரம்சபர் பலர்சசர்ந்த வெகொசலிசல

நகொட்கரசு நகொட்டி நல்ல முகூர்த்தமிட்டுப்

சபய்க்கரும்மப நகொட்டிப் பிமறமண்ணும் தகொன்சபகொட்டுச்

சகொலுங் கரகமும் சந்திர சூரியரும்
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அம்மி வெலமகொக அரசகொணி முன்பகொக (230)

ஆயிரப் கபருந்திரி அதுவும் வெலமகொகச்

சுத்தமுடன் கலம்விளக்கிச் சசகொறரிசி பகொல்பழமும்

பத்தியுடன் அத்தமனயும் பகொரித்தகொர் மணவெமறயில்

மணவெமற அலங்கரித்து மணவெகொளமன அங்கிருத்தி

அழகுளள மணப்கபண்மண அலங்ககொரம் பலகசய்து

மகொமன் எடுத்து மணவெமற சுற்றிவெந்து

மகிழ்ச்சியது மதூற வெலதுபறம் தகொனிருத்திக்

குலம்கபரிய மன்னவெர்கள குவெலயத்தகொர் சூழ்ந்திருக்க

இரகொமன் இவெசரகொ! இலக்குமணன் இவெசரகொ!

கண்ணன், இந்திரன், ககொமன் இவெர்தகொசனகொ! (240)

ககொர்முகில் இவெசரகொ! ககொங்சகயன் இவெர்தகொசனகொ!

என்சற பகொரிலுளளகொர் ஏத்திப் பகொரகொட்ட

அத்மத மகளதமன அழகுச் கசல்விமய

முத்து இரத்தினத்மத முக்ககொலிசமல் இருத்திக்

கணபதி முன்பகொகக் கட்டும்மங் கிலியம்மவெத்து

அருமமப் கபரியவெர் அன்படன் வெழிபட்டு

மகொப்பிளமள கபண்மண மணவெமறயில் எதிர்நிறத்திக்

ககட்டிசமளம் சங்குநகொதம் கிடுகிகடன்ற கககொட்டியகொர்ப்ப

மகொணிக்க மகொங்கல்ய மவெடூர்யத் திருப்பூட்டி

மகொமலதமன மகொற்றி மணவெமறயில் அமர்ந்தபின்சன (250)

மகொப்பிளமளக்கு மமத்துனமர வெகொகவெனத் தகொனமழத்துக்

கலம்கபரிய அரிசிதனில் மகசககொர்மவெ தகொனுமிட்டுச்

சிங்ககொர மகொனகபரும் கதய்வெச் சமபதனிசல

கங்ககொகுலம் விளங்கக் கம்பர்கசகொன்ன வெகொழ்த்துமரத்து

மங்கலமும் கன்னிகசகொல்ல வெகொத்தியகமலகொம் மடக்கி

மமறசயகொர் சவெதம்ஓத மற்றவெர் ஆசிகூறப்

பிமறஆயிரம் கதகொழுது பிளமளயகொர்க்குப் பூமசகசய்து

அருமமப் கபரிசயகொர் அருகுமணம் கசய்தபின்னர்

மகக்குக் கட்டின கங்கணமும் தகொனவிழ்த்துத்
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தங்களுக்குத் தகொங்கள தகொமரக்சககொர் கபகொன்கககொடுத்து (260)

உரியசதகொர் பகொட்டன் இருவெருமட மகதனிசல

தண்ணீர் ஊற்றிசய தகொமரயும் வெகொர்த்தபின்ப

பிரியமுளள மணவெமறமயப் பின்னும் சுற்றிவெந்து

கசங்மக யினகொசல சிகப்பிட்டு இருவெருக்கும்

மங்கலக் கலியகொணம் வெமகயகொய் முடிந்தகதன்ற

சகொப்பகொடு சபகொசனம் சந்சதகொச மகொய்ப்சபகொட

உண்டு பசியகொறி உறவுமுமற எல்சலகொரும்

கககொண்டுவெந்த கபகொன்முடிப்மபக் கககொடுத்துச் கசலுத்துகமன்றகொர்

மண்டலத்சதகொர் எல்சலகொரும் மணப்பந்தலில் இருந்து

கலியகொணத்தகொர் தம்மமக் கருத்துடசன அமழத்து (270)

கண்ணகொளர் தமமயமழத்துப் கபகொன்சனகொட்டம் ககொணுகமன்றகொர்

அப்சபகொது கண்ணகொளர் அவ்விடசம தகொனிருந்து

பணமது பகொர்த்துக் குணமது ஏற்றக்

கல்லு வெரகொகன் கருவூர்ப் பணமும்

கவெளமளப் பளளடி சவெற்றூர் நகொணயம்

சம்மன் கட்டி சகொத்தூர் சதவென்

உரிக்ககொசுப் பணம் உயர்ந்த சதவெரகொயர்

ஆண்மகொமட கபண்மகொமட அரியசதகொர் கபகொற்ககொசு

ஒருவிழி விழிக்க ஒருவிழி பிதுங்கப்

பலவெமக நகொணயமும் பகொங்ககொய்த் கதரிந்து (280)

முன்னூற கபகொன்முடிப்ப ஒன்றகொய் முடிந்தவுடன்

பகொட்டன் இருந்து பரியம் கசலுத்தினகொர்

பந்தல் பல்லி பகொக்கியம் உமரக்க

மச்சினன் மகொர்கள மகிழ்ந்து சூழ்ந்திருக்கச்

சிற்றடிப் கபண்கள சீர்கள சுமந்துவெரச்

சந்சதகொ சமகொகித் தங்கமுடி மன்னவெர்கள

பந்தச் கசலவு பலசபர்க்கும் ஈந்தகொர்கள

ஆடுவெகொன் பகொடுவெகொன் ஆலகொத்தி யுட்பட

நகொடிவெந்த சபர்களுக்கு நல்ல மனதுடசன
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தனிப்பணம் தகொன்கககொடுத்துத் தங்கிஇரும் என்றகொர் (290)

வெகொழிப் பலவெர்க்கு வெரிமசதமனக் கககொடுத்துத்

திடமுளள பந்தல்கீழ் வெந்துநின்ற சபர்களுக்கு

அரிசி அளந்தகொர்கள அமனசவெகொரும் தகொனறிய

கரகம் இறக்கிமவெத்துக் கன்னி மணவெகொளனுக்கும்

படமவெதமனக் கககொடுத்துப் கபகொற்பகொய்த் தமலமுழுகிச்

சட்டுவெச் சகொதம் தளிர்க்கரத்தகொல் மகொப்பிளமளக்கு

இல்லத்தகொள பரிமகொறி இனிதுண்டு இமளப்பகொறிப்

பண்மண மகொதிகமனப் பண்பகொகத் தகொனமழத்து

வில்மல மிதியடிகள மிகசவெ கதகொட்டபின்ப

ககொலும் விளங்கக் கன்னிமயத் தகொனமழத்து (300)

மஞ்சள நீரகொட்டி மறக்கஇரு அமழப்பமழத்து

மகொமன் மகொர்களுக்கு மகத்தகொன விருந்துமவெத்து

மங்கல சசகொபனம் வெமகயகொய் முடிந்தவுடன்

மகொமன் கககொடுக்கும் வெரிமசதமனக் சகளீர்

துப்பட்டு சகொல்மவெ சசகொமன் உருமகொமல

பஞ்சவெண்ணக் கண்டகொங்கி பவெளநிறப் பட்டகொமட

அத்தியடித் துத்திப்பட்டு ஆமனயடிக் கண்டகொங்கி

இந்திர வெண்ணப்பட்டு ஏககொந்த நீலவெண்ணம்

முறக்கு வெமளயல்களும் முகமுளள கககொலுசுகளும்

பதக்கம் சரப்பணி பகட்டகொன ககொசுமகொமல (310)

கட்டிலும் கமத்மதயும் ககொளகொங்கி தமலயமணயும்

வெட்டில் கசம்பம் வெழங்கும் கபகொருளகளும்

ககொமள வெண்டியும் கன்றடன் பகொல்பசுவும்

குதிமரயுடன் பல்லகொக்கு குமறயகொத பலபண்டம்

நிமறயக் கககொடுத்தகொர்கள சநயத்சதகொர் தகொனறிய!

எல்லகொச் சீரும் இயல்படன் கககொடுத்து

அமடவுடன் வெரிமசகபற்ற அழகு மணவெகொளன்

மக்களபதி னகொறம்கபற்ற மகிழ்ச்சியகொய் வெகொழ்ந்திருக்க!

வெகொழி மணமக்கள வெந்தவெர்கள வெகொழ்த்துமரக்க!
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ஆல்சபகொல் தமழதமழத்து, அருகுசபகொல் சவெர்ஊன்றி, (320)

மூங்கில்சபகொல் கிமளகிமளத்து, முசியகொமல் வெகொழ்ந்திருக்க!

வெகொழ்த்துமர

ஆதி கசணசன் அன்படன் வெகொழி!

கவெற்றி சவெல்கககொண்ட சவெலவென் வெகொழி!

எம்கபரு மகொனின் இமணயடி வெகொழி!

மகொது உமமயவெள மகிழ்வுடன் வெகொழி!

திருவுடன் கபருமகொள சசவெடி வெகொழி!

முப்பத்து முக்சககொடித் சதவெரும் வெகொழி!

நகொற்பத் கதண்ணகொயிரம் ரிசிகளும் வெகொழி!

சவெதம் ஓதிடும் சவெதியர் வெகொழி!

பகொரத சதசம் பண்படன் வெகொழி!

கககொங்கு நகொட்டுக் குடிகளும் வெகொழி!

ககொரகொள குலதிலகர் கவுண்டர்கள வெகொழி!

சவெளகொள குலதிலகர் சவெளகொண்மம வெகொழி!

மகொப்பிளமள கபண்ணும் மகிழ்வுடன் வெகொழி!

வெகொழிய யகொனும் மகிழ்வுடன் வெகொழி!

என்குரு கம்பர் இமணயடி வெகொழி!

மவெயத்து மக்கள மற்றவெரும் வெகொழி!

வெகொழி மணமக்கள வெந்சதகொர் வெகொழ்த்துமரக்க!

இப்பகொட்டுக் சகட்டவெர் எல்சலகொரும் வெகொழிசய!

-oOo--oOo-

                                                                வெகொழ்க வெளமுடன்
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